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আল্লাহ র নায়ে শুরু েরশি শিশন সবয়ে’ দোলু, সবয়ে’ ক্ষোপরােন। আল্লাহ র িাশি ও রহেত 
বশষিত থহাে আোয়দর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওো সালাে, তাাঁর পশরবারবগি ও সঙ্গী-সােীয়দর 
উপর। ইন্সপাোর সাক্ষাৎোয়র অশতশে শহয়সয়ব তানজীে োেদাতুল শজহায়দর ইসলাশেে 
োগয়রব িাখার শপ্রে িাইখ আবু েুস'আব আবু্দল ওোদুদ হাশিজাহুল্লাহ’থে আোয়দর সায়ে 
থপয়ে আেরা অতযি আনশিত। ইন্সপাোয়রর সেল সদসযয়দর পক্ষ থেয়ে সম্মাশনত িাইখয়ে 
আেরা উষ্ণ অভ্যেিনা জানাশি। আোয়দর অনুয়রায়ে এই সাক্ষাৎোর অনুষ্ঠায়ন সাড়া শদয়ে 
আোয়দরয়ে সম্মাশনত েরাে আেরা তাাঁর প্রশত েৃতজ্ঞ। 

 

প্রশ্নঃ আপনার বযশিগত পশরেে এবিং শজহাদী জীবয়নর সিংশক্ষপ্ত আয়লােনার োেযয়ে আেরা 
শুরু েরয়ত োই। 

উত্তরঃ আল্লাহ র নায়ে শুরু েরশি, সালাে ও সালাত বশষিত থহাে আল্লাহর রাসূল সাল্লালাহু 
আলাইশহ ওো সাল্লায়ের উপর, তাাঁর পশবত্র পশরবার ও তাাঁর শনবিাশেত সাহাবীয়দর উপর এবিং 
তাাঁয়দর উপর িারা তায়ে শবোর শদবস পিিি অনুসরণ েয়রন। 

প্রেয়ে প্রিিংসা েরয়ত োই আোয়দর শপ্রে েযাগাশজন ইন্সপাোয়রর থদখাশুনাোরী ভ্াইয়দর এবিং 
ইন্সপাোর শিয়ের জনযও উষ্ণ অভ্যেিনা রইল। আেরা তাাঁয়দরয়ে দাওোহর েেদায়ন েুসশলে 
এবিং েুজাশহদয়দর োয়ে সয়েতনতা ততশরয়ত -িা তাাঁয়দর দ্বীন ও দুশনোর জনয েলযাণের- এবিং 
োনুষয়ে শজহায়দ উদু্বদ্ধেরয়ণ তাাঁয়দর অতুলনীে প্রয়েষ্টর জনয েনযবাদ জানায়ত োই।  

ভ্াইয়দর দৃঢ় সিংেল্প এবিং সারা শবয়ের েুজাশহদয়দর বযাপায়র তাাঁয়দর উয়দ্বয়গর জনয আেরা 
তাাঁয়দর প্রিিংসা েরয়ত োই। আল্লাহ  আপনায়দর োয়জ সহাে থহান, আপনায়দর প্রয়েষ্টাগুয়লায়ে 
েবুল েয়র শনন এবিং েুজাশহদীন ও শজহায়দর পক্ষ থেয়ে আপনায়দরয়ে সয়বিাচ্চ পুরুষ্কায়র 
পুরষৃ্কত েরুন। 

আর আপনায়দর সাক্ষাতোর দানোরী হয়িন আল্লাহ র এেজন শবনেী বািা শিশন তার রয়বর 
ক্ষো আিা েয়রন, আবু্দল োশলে থরৌেয়দল শবন রায়বন শবন আল-ওোনাস; ২০ এশপ্রল ১৯৭০ 
ইিংয়রশজ/১৩ সির ১৩৯০ শহজশর সায়ল রাজোনী আল জািাইয়রর পশিয়ে অবশিত আল-
বাশলদা প্রয়দয়ির শেিতাহ থজলার িাোন গ্রায়ে জন্মগ্রহণ েয়রন। 



  

 

 

আশে আোর পশরবার থেয়েই দ্বীয়নর প্রশত ভ্ায়লাবাসা এবিং শিশুোয়লই দ্বীয়নর প্রশত 
আনুগয়তযর শিক্ষা লাভ্ েশর। আশে শিলাে গ্রায়ের েসশজয়দ শনেশেত গেনোরী এবিং 
পরবতিীয়ত আোর প্রােশেে ও থসয়েন্ডারী সু্কয়ল পড়ার সেে শেিতাহ’র েসশজয়দ সালাত 
পড়য়ত থিতাে। 

আশে গ্রায়ের প্রােশেে সু্কয়ল থিাগ থদই, আোর োেযশেে ও থসয়েন্ডারী সু্কয়লর পড়ায়লখা 
শেিতাহ থজলা িহয়র সম্পন্ন েশর। ১৯৮৯ সায়ল আশে গশণয়ত আোর বযায়েলর শিগ্রী লাভ্ 
েশর। এরপর আশে আল-বালীদা ইউশনভ্াশসিশির থিেয়নালজী শবভ্ায়গ থিাগ থদই এবিং ১৯৯৩ 
সাল পিিি থসখায়ন আোর পড়াশুনা োশলয়ে িাই। 

আোর ভ্াইয়দর সায়ে এখায়ন এেশি থিাি গল্প থিোর েরয়ত োই এবিং এিা ঘয়িশিল িখন 
আশে খুব থিাি শিলাে। আোয়দর গ্রায়ের েসশজয়দর োইয়রায়িানশি খুব সেসযা েরশিল এবিং 
এিা শিল এেন সেে িখন বাজায়র োইয়রায়িান খুব দুষ্প্রাপয শজশনষ শিল। থিািয়বলা থেয়েই 
আল্লাহর শবয়িষ অনুগ্রয়হ আোর ইয়লক্ট্রশনক্স ও ইয়লেশিোল িন্ত্রপাশতর বযাপায়র আোর আগ্রহ 
োজ েরত এবিং ইয়লেশিোল োয়জ আোর হাত পাো শিল। থতা থসই অশত সাোরণ 
উপাদানগুয়লা বযাবহার েয়র আশে এেশি নতুন েরয়নর (improvised) োইয়রায়িান ততশর 
েশর; শুরুয়ত এেশি অযােশিিাোর, এেশি ফ্ল্যাস্ক িা শদয়ে োইয়রায়িায়নর বশি ততশর হে আর 
শেিু তাোর তার। তারপর আশে এিা থিাহয়রর আিায়নর সেে পরীক্ষা েশর এবিং থেউ 
েরয়তই পায়রশন থি এেশি নতুন েরয়নর প্রােশেে পিিায়ের োইয়রায়িান শদয়ে আশে আিান 
শদয়েশিলাে। বরিং েসশজয়দর সবাই থভ্য়বশিল থি েসশজদ েশেশি হেয়তা নতুন োইয়রায়িান 
রে েয়রয়ি। সেসযা সোোন হয়ে িাওোে তাাঁরা আল্লাহ য়ে েনযবাদ জানায়লন এবিং থসশদন 
এিাই শিল সেয়লর আয়লােনার থেন্দ্রশবিু। িাই থহাে েসশজয়দর েুরুব্বীরা িখন বুেয়ত 
পারয়লন থি শে ঘয়িয়ি তখন তারা আোয়ে বো থদনশন বরিং থসশদন থেয়ে আশে সেয়লর 
োয়ি শপ্রে ও সম্মানী হয়ে িাই। তাাঁরা এেনশে আোয়ে তাাঁয়দর েসশজয়দর ইয়লেশিে 
থেইনয়িইয়ন্সর োয়জ শনয়োগ শদয়ে থদন। শুরুয়ত এবিং থিয়ষ সেল প্রিিংসা শুেুোত্র আল্লাহ  
তা’োলার শিশন আোয়দর সততা ও সশিে পয়ের শদিা দান েয়রয়িন, আোয়দরয়ে সেল 
প্রোর খারাপ োজ ও শবেুযশত থেয়ে শিশুোল থেয়েই রক্ষা েয়রয়িন।  

  



  

 

 

সিস্ত্র সিংগ্রায়ের সূেনা 

আোর হাইসু্কয়লর শদনগুয়লায়ত, আশে সারা শবয়ের েুসশলেয়দর খবরগুয়লা পিিয়বক্ষণ েরয়ত 
োশে শবয়িষ েয়র আিগান শজহায়দর। আিগান শজহাদ পাের িুয়ড় োরার োেযয়ে সূশেত 
শিশলশিন শবয়রায়হর (ইশিিাদা) সায়ে শেয়ল শগয়েশিল এবিং িায়োশনস্ট দখলদারয়দর শবরুয়দ্ধ 
এে নতুন োরার সূেনা হয়েশিল। েুজাশহদয়দর খবরগুয়লা শুয়ন আোর অিয়র আগুন জ্বয়ল 
উয়িশিল। এর সায়ে শিল প্রাপ্তবেস্কতা ও তবশেে সিংগ্রায়ের এেিা শনগূঢ় শেিাোরা এবিং 
েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ োয়িরয়দর গণহতযা। এর সায়ে আরও িুি হয়েশিল ১৯৯১ এর প্রেে 
উপসাগরীে িুদ্ধ িা এেই সেে ইসলাশেে সালয়ভ্িন ফ্রয়ের উত্থান, ফ্রায়ন্সর অনুগত 
থজনায়রলয়দর োেযয়ে সােশরে উয়িদ ও ফ্রায়কায়িান থেনীর এেদল অেিবয়দর তায়ত সেেিন। 
এেজন িুবে শহয়সয়ব উম্মাহর এই ধ্বিংসিয়জ্ঞ আেরা খুবই বযাশেত হয়েশিলাে। সবয়েয়ে 
েষ্টদােে শিল িা আলয়জশরোনয়দর সায়ে হয়েশিল। েরুভূ্শের োয়ে োো থজলখানা এবিং 
োরাবাসগুয়লা বিী আলয়জশরোনয়দর দ্বারা উপয়ে পড়শিল িারা থোন অপরােই েয়রশন শুেু 
এই েো বলা িাড়া থি –“আোয়দর রব হয়িন এেোত্র আল্লাহ ”। 

১৯৯২ (১৪১২ শহজশর) এর শুরুয়ত শজহাদী সিংগ্রাে শুরু হয়েশিল এবিং সবিপ্রেে শজহাদী থসল 
গিন েরা হে। সাঈদ োখলুিী রশহোহুল্লাহ আলয়জশরোন শজহায়দর প্রেে শদয়ের এেজন 
অনযতে থনতা শিয়লন এবিং হরোতুদ দাওোহ  আল ইসলাশেেযাহ 'র আেীর শিয়লন। তাাঁর সায়ে 
িুি েরার োেযয়ে আল্লাহ  আোর প্রশত অনুগ্রহ েয়রন। তাাঁর েেিয়ক্ষত্র শিল আলয়জশরোর 
রাজোনী আলশজোয়সির শনেিবতিী শেিতাহ এলাো। িহয়র োোোলীন সেয়ে আশে তায়দর 
সায়ে োজ েয়রশিলাে। ১৯৯৩ এর থিষ শদয়ে আশে শজহায়দর েেদায়ন িুি হই।  

আোর এোয়িশেে শবয়িষত্ব, ইয়লশক্ট্রোল শিভ্াইস ততশরয়ত আোর পুয়রায়না িখ, েযাশেেযাল ও 
িন্ত্রািংয়ির েূলনীশতর সায়ে আোর পশরেে োরয়ণ আোয়ে শবয়ফারে ততশর েরা এবিং েেদায়ন 
শবয়ফারে শনয়ে োজ েরার জনয দাশেত্ব থদো হে। এখায়ন আসয়ল োয়জর অয়নে থক্ষত্র 
রয়েয়ি। পরবতিীয়ত অল্প সেয়ের জনয আোয়ে আল-েুদস শবয়গ্রয়ির থদখাশুনার দাশেত্ব থদো 
হে। এরপর থেয়ে আশে শনয়জয়ে শবয়ফারে ততশর, থিশনিং থদো এবিং শেশলিারী োয়জ বযাি 
রাশখ।  

 



  

 

 

২০০১ সায়ল আোয়ে জাোতুস সালাশিেযাহ শলদদাওোহ  ওোল শেতাল (সালাশিস্ট 
অগিাশনয়জিন ির দাওোহ  এন্ড শেতাল) এর থহিয়োোিিায়র আেন্ত্রন জানায়না হে। থসখায়ন 
আোয়ে থজান-২ এর এেজন সুপারভ্াইজার শহয়সয়ব শনয়োগ থদো হে। ২০০৩ এ আবু 
হােজা হাসসান হাত্তাব জাোয়তর থনতৃত্ব থেয়ে ইশিিা শদয়ল িাইখ আবু ইব্রাহীে েুিিা নাবীল 
রশহোহুল্লাহয়ে জাোহ র আেীর শনয়োগ থদো হে। ২০০৪ এ িাইখ আবু ইব্রাহীে েুিিা এেশি 
থিশলয়গিয়নর প্রোন শহয়সয়ব আোয়ে পুবি আলয়জশরোে শজহাদী শেিয়ন থপ্ররণ েয়রন। ২০০৪ 
এ আেরা িখন আোয়দর শেিন শনয়ে বযাি শিলাে তখন িাইখ আবু ইব্রাহীে েুিিার 
িাহাদায়তর খবর আোয়দর োয়ি থপৌয়ি। আল্লাহ  তাাঁর উপর রহে েরুন। ঘিনাশি ঘয়িশিল 
তাাঁর আেীর হওোর োত্র ১বিয়রর েয়েয। িাইখ িাহাদায়তর পূয়বি আোয়ে তাাঁর উত্তরসূরী 
েয়নানীত েয়র িান এবিং আল্লাহ ই এেোত্র সাহািযোরী। 

২০০৫ এ িাহাদাত-সন্ধানী আবু েু’সাব আি িারোবী রশহোহুল্লাহর অশিয়সর োেযয়ে আল-
োয়েদার সায়ে িুি হওোর বযাপায়র জাোয়তর েজশলয়ি িূরার সায়ে আেরা োরাবাশহেভ্ায়ব 
থবি েয়েেবার পরােয়িি বশস। আল্লাহ  আোয়দর জনয এিা সহজ েয়র থদন এবিং ২০০৬ 
সায়লর থিয়ষর শদয়ে আল-োয়েদার সায়ে সিংিুশি ঘয়ি। আল-োয়েদার সায়ে িুি হওোর পর 
আেরা িাইখ উসাো রশহোহুল্লাহ’র সায়ে সিংগিয়নর নাে পশরবতিয়নর বযাপায়র পরােিি েশর। 
িাইখ আোয়দরয়ে আল-োেদা ইন ইসলােী োগশরব নাে থনোর পরােিি থদন। উভ্ে পয়ক্ষর 
সম্মশতয়ত বুেবার ৫ই েুহাররে ১৪২৮ শহজরীয়ত (২০০৭) তা বািবােন েরা হে।  

আেরা িাইখয়ে ইসলােী োগশরব িাখার জনয এেজন নতুন আেীর শনয়োগ থদোরও পরােিি 
থদই। আর এিা েরয়ত আেরা তাাঁয়ে শদ্বো েরয়ত না েশর, বািয়ব আেরা এই বযাপায়র থজার 
েশর থি, শতশনই শসদ্ধাি শনয়বন এবিং উি পয়দর জনয উপিুি োউয়ে শনয়োগ শদয়বন িায়ত 
শতশন এেন োউয়ে পান শিশন েন শদয়ে েবণোরী, অনুগত এবিং ভ্ায়লাবাসয়বন। আেরা 
অয়পক্ষা েরশিলাে বরিং আেরা থতা এেনিাই আিা েরশিলাে থি শতশন আোয়দর জনয থনতা 
ও শিক্ষে শহয়সয়ব িাইখ আবুল লাইস আল শলবী রশহোহুল্লাহয়ে আোয়দর জনয শনয়োগ 
শদয়বন। 

 



  

 

 

আজ অবশে আপনায়দর ভ্াই শহয়সয়ব শহিংসাশবহীনভ্ায়ব পয়দ আসীন আশি এবিং এই দাশেয়ত্ব 
পরীশক্ষত হশি। আেরা আল্লাহ র োয়ি ক্ষো প্রােিনা েশর আোয়দর দুবিলতাগুয়লার জনয,  ক্ষো 
প্রােিনা েশর আোয়দর ভু্লগুয়লার জনয, শতশন আোয়দর প্রয়েষ্টাগুয়লায়ে েবুল েরুন এবিং তাাঁর 
রািাে থোন প্রোর শিৎনা ও শবেুযশত িাড়াই িহীদ শহয়সয়ব েবুল েরুন।   

  

প্রশ্নঃ ইসলােী োগশরয়বর শজহায়দর ও েুজাশহদয়দর সাোরণ অবিা সম্পয়েি আোয়দরয়ে শেিু 
বলুন। 

উত্তরঃ োয়ির রাষ্ট্রগুয়লার শেত্রতা এবিং িানীে েুরতাদয়দর দালাল োো সয়েও ইসলাশেে 
োগশরয়বর শজহাদ তৎপরতার সয়ঙ্গ জাশর আয়ি। সেি প্রিিংসা আল্লাহ র। আল্লাহ র অনুগ্রয়হ 
তুেুল সিংঘষি সয়েও েুজাশহদগণ দুই দিয়ের অশেে সেে েয়র লড়াই োশলয়ে িায়িন। 
েুজাশহদয়দর সায়ে আল্লাহর েুর'আয়নর এই আোতশি শেয়ল িাে- 
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“এর উদাহরণ হয়ি এেশি বীয়জর েত িা োো উাঁেু েয়র দাাঁড়াে,  এরপর এয়ে িশিিালী 
েয়র, এরপর এিা থোিা হে এবিং এিা তার োয়ন্ডর উপর দাাঁড়াে এবিং তার োশলেয়ে খুশি 
েয়র িার োেযয়ে থস অশবোসীয়দর রাগাশিত েয়র”। সুরা িাতাহ-২৯  

হযা, আোয়দর ও িত্রুয়দর েয়েয আোয়দর লড়াইিা পিিােরয়ে েয়ল এবিং শদন পশরবশতিত হে। 
েখয়না আেরা তায়দর উপর জেী হই েখনও তারা আোয়দর উপর শবজেী হে শেন্তু আোয়দর 
থোন সয়িহ থনই থি িত্রুরা পরাশজত হয়ব। েহান আল্লাহ  তাাঁর শেতায়ব বয়লন- 
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ارَِ  الدَّ

“শনিেই িারা তায়দর সােয়ন শিল তারা পশরেল্পনা েয়রশিল এবিং আল্লাহও পশরেল্পনা েয়রন। 
শতশন জায়নন প্রয়তযে বযশি শে অজিন েয়রয়ি এবিং অশবোসীরা থসশদন জানয়ত পারয়ব োর 
থিষ পশরণশত ভ্ায়লা”। সুরা রা’দ- ৪২ 

 



  

 

 

প্রশ্নঃ আেরা ইসলাশেে োগশরয়ব েুজাশহদয়দর সিংখযার এেিা বৃশদ্ধ থদখয়ত পাশি, দাওোহ  
েতুশদিয়ে িশড়য়ে পড়য়ি। এর শে োরণ োেয়ত পায়র বয়ল আপশন েয়ন েয়রন? 

উত্তরঃ সােশগ্রেভ্ায়ব এিা সতয থি শুেুোত্র আলয়জশরোন ফ্রে এেশি দীঘিয়েোদী িুয়দ্ধ আিয়ে 
আয়ি। আলয়জশরোন ফ্রে েুজাশহদয়দর অভ্ায়ব ভু্গয়ি এবিং েখয়না েখয়না থতা এেনও হে 
থি থসখায়ন বাশহর বা থভ্তর থেয়ে সাহািয ও সহয়িাশগতা েরার জনয োউয়ে পাওোই িাে 
না। িয়ল আলয়জশরোয়ত এর এেিা প্রভ্াব রয়েয়ি। অনযানয থদয়ির থক্ষয়ত্র শবয়িষ েয়র 
শতউশনশিো, শলশবো, সায়হল, সাহারা শবষ্মোতীত রেয়ের শজহাদী পূণজিাগরণ থদশখয়েয়ি। 
আেরা েয়ন েশর এিা অনুগ্রহপ্রাপ্ত েুজাশহদয়দর প্রশত আল্লাহ র শবয়িষ অনুগ্রহ ও শনদিিন। হযা, 
এই জাগরণিা এেন িা পশিোয়দর থেরুদয়ন্ড েম্পন েশরয়ে শদয়েয়ি এবিং তারা এিা শনয়ে 
এেন োাঁোে পয়ড় শগয়েয়ি থি তারা এই িুয়দ্ধ সরাসশর েুজাশহদয়দর সায়ে লড়াইয়ে নােয়ত 
বােয হয়েয়ি।  

আজয়ে সায়হল এবিং সাহারায়ত ফ্রান্স সরাসশর িুয়দ্ধ শলপ্ত, থিখায়ন আয়েশরো তাাঁর শনজ 
পদ্ধশতয়ত শলশবো এবিং শতউশনশিোয়ত লড়াইরত। এিা এই বািবতায়ে প্রোন েয়র থি দালাল 
সরোরগুয়লা েুজাশহদয়দর শবরুয়দ্ধ পশিোয়দর থি প্রশক্স িুদ্ধগুয়লা োশলয়ে িাশিল তায়ত তারা 
শবজে অজিয়ন বযেি হয়েয়ি, িার প্রশতশ্রুশত তারা তায়দর পশিো প্রভু্য়দর শদয়েশিল। 

আর সােশরে অগ্রগাশেতার নায়ে সন্ত্রাসবাদ শনশিহ্নেরয়ণর থি সব বড় বড় দাবী থিানা িায়ি 
তা বযেি অহিংোর িাড়া আর শেিুই নে। আলয়জশরোন শবিব এই বািবতার প্রোণ বহন েয়র 
থি, িখন ফ্রান্স আলয়জশরো থেয়ে শবদাে শনয়েশিল তারা তখন তায়দর সােশরে দক্ষতার 
সয়বিাচ্চ িয়র শিল এবিং শবিবীয়দর থেয়ে অয়নে থবিী িশিিালী শিল। এতদাসয়ত্বও ফ্রান্সয়ে 
শবদাে শনয়ত হয়েশিল লাশিত ও পরাশজত হয়ে। অেিাৎ দৃিযোন িশি েখনই জে পরাজে 
শনেিারয়ণর জনয এেোত্র শনয়দিিে নে।  

এিা বলার োেযয়ে আশে িা পশরষ্কার েয়র বলয়ত োশি তা হয়ি শবজয়ে অনযতে পূবিিত 
শহয়সয়ব আেরা সবার আয়গ লক্ষয অজিয়নর েীরতা এবিং আদিিয়ে গুরুত্ব শদয়ে োশে। এর 
োয়ন হয়ি লক্ষয ও আদয়িির থক্ষয়ত্র থোন সেয়োতা েরা িায়ব না। আেরা আল্লাহর োয়ি 
প্রােিনা েশর শতশন থিন আোয়দরয়ে তাাঁর দ্বীয়নর উপর অিল রায়খন িতশদন না আেরা তাাঁর 
সায়ে শেশলত হই।  



  

 

 

  

প্রশ্নঃ ৯০ এর দিয়ের শুরুর শদয়ে ইসলােপন্থীরা আয়লয়জশরোয়ত ক্ষেতা লায়ভ্র োিাোশি 
শগয়ে থপৌয়িশিল। এিা শে ক্ষেতাসীনয়দর দ্বারা জনগয়নর শবরুয়দ্ধ শবয়রাহ শিল না িায়ত এই 
লক্ষয অশজিত না হে?; থিয়হতু েতুশদিয়ে োনুয়ষর েয়েয ইসলােী আদিি িশড়য়ে পড়শিল। আেরা 
আরব বসয়ির পর শেিয়রও এেই ঘিনার পুনরাবৃশত্ত থদখয়ত পাই। থতা এই বযাপায়র েুসশলে 
জনসাোরয়নর জনয আপনার শে থোন বাতিা রয়েয়ি? 

উত্তরঃ ২ে শবেিুয়দ্ধর পর থবি শেিু শভ্শত্তর উপর ভ্র েয়র এেিা আিজিাশতে বযাবিা গয়ড় 
উয়ি িা সব েরয়নর েেি বা জাশত শভ্ন্নতা িাড়াই সব সেে অলঙ্ঘনীে বয়ল েয়ন হে। থি থেউ 
এই আিজিাশতে বযবিার শবরুয়দ্ধ দাশড়য়েয়ি তায়ে শনেিেভ্ায়ব গুশড়য়ে থদো হয়েয়ি। িারা এই 
ক্ষেতার হাল েয়র আয়ি তায়দর থখোল খুশির শবরুয়দ্ধ সাোনযতে শবয়রাশেতা অেবা তায়দর 
ইিা-আোিংখার হার োয়নশন এেন থোন বযশি, দল, থদিই অনুয়োশদত নে। সাম্প্রশতে 
ইশতহায়স এর বহু উদাহরণ রয়েয়ি িা এিায়ে পশরষ্কারভ্ায়ব প্রোণ েয়র। শসআইএ শনয়জই 
এিা স্বীোর েয়রয়ি থি, এই পিিি তারা ৩০০ এরও অশেে সিংখযে সােশরে অভু্যত্থায়ন 
জশড়ত শিল এবিং এিা উয়ল্লখয়িাগয থি এই শবয়রাহগুয়লার শসিংহভ্াগই আশফ্রোন থদিগুয়লায়ত 
সিংঘশিত হয়েয়ি। 

থতা থিখায়ন ইসলায়ের সায়ে আিজিাশতে বযাবিার এই েুয়খােুশখ অবিান িা ইসলায়ের 
থোনরূপ আনুগতয েয়র না থসখায়ন তায়দরই গণতয়ন্ত্রর োেযয়ে এেশি ইসলােী রাষ্ট্র প্রশতষ্ঠার 
সােশগ্রে প্রয়েষ্টা োলায়নার োেযয়ে আপশন তায়দর োি শে আিা েরয়ত পায়রন? 

এেনিাই ঘয়িশিল আলয়জশরোর থক্ষয়ত্র এবিং এখন শেিয়রও। েুসশলেয়দর এই দুশি ঘিনার 
প্রশত গভ্ীর দৃশষ্ট থদো উশেত োরণ দুশি ঘিনাই শিক্ষনীে এবিং শিক্ষায়ত পশরপূণি। 
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“তাাঁর জনয িার শবয়বে অেবা োন এবিং সাক্ষী রয়েয়ি”। সুরা োি-৩৭ 

প্রেে বায়রর অশভ্জ্ঞতার পর পুনরাে এেশি থোাঁোর শপিয়নর সেে এবিং েে বযে না েয়র 
েুসশলে উম্মাহ র বািবতা বুো উশেত শিল। এই দুশি পরীক্ষা এবিং অনযানযগুয়লা িা এখায়ন 
আয়লােনাে আয়সশন তায়ত প্রেুর বািবশভ্শত্তে শিক্ষা রয়েয়ি। উম্মাহর এিা উপলশদ্ধ েরা উশেত 



  

 

 

শিল থি অশবোসীয়দর শনেিারণ েয়র থদো থোন শসয়স্টয়ে ইসলাশেে রাষ্ট্র প্রশতষ্ঠা েরা সম্ভব 
নে, উদাহরণস্বরূপ শনবিােন, র যালী, হরতাল এবিং অনূরুপ শেিু। বরিং ইসলাশেে রাষ্ট্র থতা 
শুেুোত্র শহজরত, শজহাদ এবিং আত্মতযায়গর োেযয়েই প্রশতষ্ঠা েরা সম্ভব। 

ইোে োশলে শবন আনাস (রশহোহুল্লাহ ) বয়লয়িন- “এই উম্মাহ র থিষ অিংি তা দ্বারাই উপেৃত 
হয়ব িার দ্বারা এই উম্মাহ র প্রেে অিংি উপেৃত হয়েয়ি”। 

এেনশে বািবতা থতা এিাই থি আরব শবিবও হয়ি শজহাদ এবিং গণতয়ন্ত্রর এেশি েোোশে 
পে িা প্রোণ েয়রয়ি থি ইসলাে বা আল-েুরআনয়ে তাাঁর পূয়বির থগৌরব উজ্জ্বল অবিাে 
শিশরয়ে আনয়ত তা িয়েষ্ট নে। 

এই সব শতি অশভ্জ্ঞতার পর এিা উম্মাহ র জনয অপশরহািি হয়ে িাে থি, এেই সায়ে শজহাদ 
এবিং দাওোহ  বযতীত শভ্ন্ন থোন পে থনই। উম্মাহ য়ে অবিযই আগ্রাসী শনপীড়নেূলে 
আিজিাশতে বযাবিায়ে প্রশতহত েরয়ত হয়ব, িশির শবোয়র তাাঁর িা শেিু আয়ি তাাঁর সবিুেু 
শনয়ে। উম্মাহ য়ে অবিযই এই বযাবিার সায়ে োশনয়ে েলয়ত এবিং িত্রুয়দর ততশর েরা েেিপন্থা 
িা শনশিত েয়র থি এই উম্মাহ এেই েক্ষপয়ে বারবার শবেরণ েরয়ত োেয়ব তা পশরহার 
েরয়ত হয়ব। অনুরূপভ্ায়ব তায়ে গণতয়ন্ত্রর এই থখলা থেয়ে শবরত োেয়ত হয়ব োরণ 
আোয়দর জনয দ্বীন হয়ি এেশি গুরুত্বপূণি শবষে; থোন িাট্টা-তাোিার শবষে বস্তু নে। 
আোয়দর নবী েুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওো সাল্লাে আোয়দর সতেি েয়রয়িন –“েু’শেন 
েখয়না এে গয়তি দুইবার পা থদে না”। 

 

প্রশ্নঃ আল-োয়েদার প্রশত ইসলােী োগয়রয়বর েুসশলেরা শবয়িষ েয়র থসই শতি অশভ্জ্ঞতার 
পশরয়প্রশক্ষয়ত আলয়জশরোর দৃশষ্টভ্শঙ্গ শেরূপ থিখায়ন ৯০ এর দিয়ে শেিু গ্রুপ েুসশলেয়দর 
েুরতাদ থঘাষনা েয়রশিল এবিং তায়দর রি হালাল েয়র শনয়েশিল, থসই েরেপন্থী গ্রুপগুয়লার 
প্রশত জনগয়ণর প্রশতশরোর শবপরীয়ত অবিার উন্নেয়ন আল-োয়েদা জনগয়নর েয়েয শে শে 
পদয়ক্ষপ গ্রহণ েয়রয়ি?  

উত্তরঃ আলয়জশরোর েুসশলেরা জায়নন থি প্রােশেেভ্ায়ব দুশি দল শজহায়দর নায়ে গণহতযা 
েয়রশিল- আলয়জশরোন ইয়েশলয়জন্স সাশভ্িস এবিং শজআইএ (GIA- Armed Islamic 



  

 

 

Group) িখন এশি শবেুযত হয়ে পয়ড়শিল। আর এ োরয়ণই “সালাশিস্ট গ্রুপ ির দাওো এন্ড 
েেবযাি”  িা পরবতিীয়ত “আল োয়েদা ইন ইসলােী োগশরব” এ পশরণত হয়েয়ি শনয়জয়ে 
সমূ্পণিভ্ায়ব এই েরয়নর নৃিিংস োজ েয়ে দূয়র সশরয়ে শনয়েশিল। 

তাই সরোয়রর স্পন্সর েরা শেশিোগুয়লার রোগত প্রয়েষ্টা িার এেোত্র োজই শিল 
েুজাশহদয়দর ভ্াবেূশতি নষ্ট েরা এবিং থলােয়দরয়ে তায়দর থেয়ে দূয়র সশরয়ে রাখার প্রয়েষ্টা 
সয়েও এই সিংগিয়নরর ভ্াবেূশতিয়ত থোন েলয়কর িাপ পয়ড়শন। বািয়ব থতা এই দলশি 
গশিতই হয়েশিল শবেুযশত এবিং সেল েরয়নর শবেৃশত থোোয়বলা েরা জনয এবিং আল্লাহর পয়ে 
শজহায়দর োয়িলায়ে আোয়দর পূণযবান পূবিসূরীয়দর েেিপন্থা অনুিােী (রাশদ্বোল্লাহু আনহুে) 
অবযাহত রাখার জনয।  

এই শবয়িষ পিিােশি িার েো আপশন বলয়লন তা এর শনজস্ব শদে থেয়েই খুব অন্ধোরািন্ন 
এবিং েষ্টদােে শিল এবিং শনরপরাে থলােয়দর উপর তস্বরাোরী সরোর এবিং শজআইএ’র 
শবেুযত েরেপন্থীয়দর বাশে অিংয়ির দ্বারা সিংগশিত অপরায়ের োরয়ণ এর প্রশতশরো থনশতবােে 
শিল ।   

িাইয়হাে এিা শিল এেন অশভ্জ্ঞতা িা থেয়ে েুজাহশহদরা উপেৃত হয়েশিল থিয়হতু এিা 
তায়দরয়ে দূরদৃশষ্ট দান েয়রয়ি িার দ্বারা তারা অতযাি েশিন এবিং জশিল পশরশিশত থোনরূপ 
গুরুতর শবপশত্ত িাড়াই সিলভ্ায়ব থোোয়বলা েরয়ত সক্ষে হয়েয়িন। এিা থোন থগাপন শবষে 
নে থি শজহায়দর ভূ্শেগুয়লা সাোরণত থি অসুখ দ্বারা আরাি হে তা হয়ি েরেপন্থা িা 
অননশতে তােিীয়র পিিবশসত হে অেবা থসই সব শবষয়ে ইরজা বা অয়িৌশিে নেনীেতা িা 
দ্বীন এবিং শজহায়দর উয়েিয তযায়গর োরণ হে অেবা পারষ্পশরে দন্দ্ব িা আত্ম-েলয়হ রূপ 
থনে। আল্লাহ  আোয়দর ইসলাশেে োগশরবয়ে এই সেল শবপদ থেয়ে রক্ষা েয়রয়িন। 
সবিপ্রেে এর েৃশতত্ব হয়ি আল্লাহ র এবিং তারপর থসই সেল েুজাশহদীন িারা দ্বীয়নর পয়ে 
অিল শিয়লন এবিং বযাপে পশরোন সতেিতা ও পশরপক্কতা অজিন েয়রশিয়লন। আর সেল 
প্রিিংসাই আল্লাহ র। 

 

প্রশ্নঃ ৯০ এর প্রেে শদয়ে আলয়জশরোে এবিং আজয়ে িাে (শসশরো) ও ইরায়ে শজহাদী 
আয়িালয়নর গশতপয়ে েুসশলেয়দর েুরতাদ থঘাষণার পদ্ধশতগত শবেুযশত এবিং তায়দর রিয়ে 



  

 

 

হালাল েয়র থনোর এেশি শবরূপ প্রভ্াব রয়েয়ি। উভ্ে ঘিনাে এই পন্থার অনুসারীয়দর 
বযাপে পশরসয়র শবেুযশত ঘয়িশিল শবয়িষ েয়র িারা েুজাশহদ গ্রুপগুয়লার থনতৃিানীে পদ দখল 
েয়রশিল। আল োয়েদা ইন োগশরব তাাঁর সদসযয়দর এবিং থনতৃত্বয়ে অনুরূপ শবপিিে থেয়ে 
রক্ষা েরার জনয শে শে পদয়ক্ষপ গ্রহণ েয়রয়ি? 

 

উত্তরঃ এখানোর শজহাদয়ে থি শবেুযশতশি আরাি েয়রশিল এবিং িার শবপদজ্জনে িলািল 
শিল এই থি তা আলয়জশরোর িাসেবয়গির পতয়নর হাত থেয়ে রক্ষা পাওোর প্রেে োরণ 
শিল। থসই থবপয়রাো কু্ষর দলশি শজআইএ'র থনতৃত্ব দখল েয়র থনোর পর থদয়ি ভ্রষ্টাোর 
িড়ায়ত সক্ষে হয়েশিল। এিা সাোরণ আয়লয়জশরোনয়দর উপর ভ্োবহ গণহতযা এবিং 
শনেেতাশন্ত্রে উপায়ে েুজাশহদয়দর বযাপেভ্ায়ব হতযা েয়রশিল। এভ্ায়ব খুব অল্প সেয়ে 
শজহায়দর ভ্াবেূশতি বযাপেভ্ায়ব শবেৃত েরা হয়েশিল এবিং সেগ্র বযাপারিাই সয়িয়হর আবয়তি 
থঘারপাে থখয়ত শুরু েয়র। দুখঃজনেভ্ায়ব আজও আেরা এর িলস্বরূপ থভ্াগাশির স্বীোর 
হই।  

তাই আেরা সেল শজহাদী দলয়ে আলয়জশরোর অশভ্জ্ঞতা গভ্ীরভ্ায়ব অেযেয়নর পরােিি থদই 
এবিং এিা এেন শেিু িার বযাপায়র আয়গও গুরুত্বায়রাপ েরা হয়েয়ি। আেরা এেো বশল 
োরণ আেরা আজয়ে ইরাে এবিং িায়েও এেন শেিু দল থদখয়ত পাশি িারা পয়দ পয়দ 
শজআইএ’র পদািংে অনুসরণ েরয়ি। তারা িশদ তায়দর পেয়ে সশিে না েয়র, তায়দর পন্থায়ে 
সিংয়িােন না েয়র এবিং তায়দর েয়েয োো েরেপন্থীয়দর দেন না েয়র সয়িহাতীতভ্ায়ব এর 
িলািল দাাঁড়ায়ব পরাজে এবিং সিংখযাে হ্রাস।  
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“এেনই শিল আল্লাহ র আেরণ িারা পূয়বি গত হয়েয়ি তায়দর প্রশত এবিং তুশে েখনও আল্লাহ  
পন্থাে পশরবতিন থদখয়ত পায়ব না”। সুরা আহিাব-৮২     

আপশন থখোল েয়র থদখয়বন থি শবশভ্ন্ন শজহাদী েেদানগুয়লার েয়েয শুেুোত্র আলয়জশরোয়তই 
দাওলার শিতনা সবয়েয়ে েে। খুব েে থলােই তায়দর িায়ে সাড়া শদয়েয়ি; শেিু থিাি থিাি 
দল িায়দর অশেোিংি থলােই নতুন, িায়দর খুবই েে অশভ্জ্ঞতা রয়েয়ি, শেন্তু তায়দর আয়বগ 



  

 

 

ও উয়ত্তজনায়ত থোন েেশত থনই। সােশগ্রেভ্ায়ব েুজাশহদয়দর শবয়িষ েয়র সিংগিয়নর সদসয 
ও েুজাশহদয়দর েো বলয়ত থগয়ল তারা সব সেেই অিল োয়েন োরণ তারা শিতনার 
বযাপায়র থবিী জায়নন। আর থেন এেনিা হয়ব না থিয়হতু তারা এয়দর পূবিবতিীয়দর অশভ্জ্ঞতা 
লাভ্ েয়রয়িন।    

 

প্রশ্নঃ ৮ বির থিয়োয়রি থপ্রশসয়িে ওবাোর পর িাম্প আয়েশরোন থপ্রশসয়িয়ের অশিস লাভ্ 
েয়রয়ি। েুসশলে শবে এবিং সাোরণ েুসশলেয়দর জনয এর থোন আলাদা গুরুত্ব আয়ি শে? 

উত্তরঃ আোয়দর েয়ন রাখয়ত হয়ব থি থিয়োয়রি এবিং শরপাবশলোনরা শবগত থদড়ি বিরও 
অশেে সেে েয়র পিিােরয়ে ক্ষেতাে এয়সয়ি। এতদসয়েও অযায়েশরোন িয়রন পশলশসয়ত 
থতেন থোন বড় পশরবতিন আয়সশন। এই দুই দয়লর েয়েয পােিেয শুেু অশত-পশরশেত শেিু 
অভ্যিরীন শবষে শনয়েই। (য়িেনঃ িযাক্স, সাোশজে সেসযা, অেিননশতে পশলশস ইতযাশদ।) 

িখন ইসলাে এবিং েুসশলেয়দর বযাপার আয়স তখন আয়েশরোন পশলশিশিোনয়দর েয়ে 
বাজপাশখ ও শনরীহ েবুতর বয়ল শেিু থনই। ইসলায়ের শবরুয়দ্ধ িত্রুতার বযাপায়র তারা সবাই 
সোন। পােিেয শুেু এিাই থি থেউ তাাঁর িত্রুতা থখালাখুশলভ্ায়ব প্রোি েয়র অনযশদয়ে থেউ 
লুশেয়ে এবিং প্রতারণার োেযয়ে েয়র। থতা থিয়োয়রি এবিং শরপাবশলোন উভ্ে দলই হয়ি 
থসই সাপ িা প্রাণঘাতী শবষ বহন েয়র েয়লয়ি। আয়গর জন ভ্র-েুশিল েুয়খায়ির আড়ায়ল 
লুশেয়ে শিল আর পয়রর জন তার আসল রঙ থদশখয়েয়ি।  

অয়নে েুসশলে থেয়েশিল িাম্প থিন শনবিােয়ন থহয়র িাে এই আিাে থি শহলারী শিনিন হেয়তা 
তায়দর প্রশত শেিুিা দোলু ও েে িত্রুভ্াবাপন্ন হয়ব। 

এিা শুেুই এেিা ভু্ল আিা শিল। তারা শে ভু্য়ল থগয়ি থিয়োয়রি শবল শিেন েুসশলেয়দর 
প্রশত শেরূপ আেরণ েয়রশিল?  তারা শে লাখ লাখ ইরােী শিশুর েৃতযয়ে ভু্য়ল থগয়ি িার 
োরণ শিল থিয়োরযািয়দর অবয়রাে? তারা শে থস সেল হাজার হাজার থভ্ািভূ্গীয়ে ভু্য়ল 
থগয়ি িারা ওবাোর িাসনোয়ল আয়েশরোর স্মািি থবাো ও থরান হােলার স্বীোর হয়েয়ি?  
েুির হয়ি এেশি জাশত। বরিং বািয়ব ইসলাে ও েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ িায়ম্পর থখালায়েলা 
বিৃতা ও িত্রুভ্াবাপন্ন দৃশষ্টভ্শঙ্গ েুসশলেয়দর জনয হেয়তা থোনভ্ায়ব উপোরী হয়ত পায়র িা 



  

 

 

আল্লাহ ই ভ্ায়লা জায়নন। তার থবপয়রাো অেপিতা ইসলােী উম্মাহ র জনয এেশি িশিিালী 
শরোইন্ডার হয়ত পায়র থি, এই সেল োয়িরয়দর বািবতা হয়ি এিাই িা আল্লাহ  তাাঁর 
েুরআয়ন আোয়দর এই িয়ব্দ জাশনয়েয়িন-  

اتَِ
َ
 ُيق

َ
ون

ُ
 َيَزال

َ
اُعوا َ َوَل

َ
ط

َ
ْم ِإِن اْست

ُ
ْم َعن ِديِنك

ُ
وك ٰى َيُردُّ ْم َحتَّ

ُ
ك

َ
ون

ُ
ل  

“তারা ততক্ষন পিিি থতাোয়দর প্রশত িত্রুতা থপাষন েরয়ব িতক্ষন না থতােরা থতাোয়দর দ্বীন 
থেয়ে শিয়র িাও, িশদ তারা তা েরয়ত পায়র”। (সুরা বাোরা-২১৭) 

এিা উম্মাহ র সােয়ন দালাল িাসেয়দর প্রতারণাোরী বািবতার েুয়খাি খুয়ল শদয়ব। বরিং এশি 
হয়ি ইউয়রাপ আয়েশরোে বসবাসোরী লক্ষ লক্ষ আরব এবিং েুসশলেয়দর থজয়গ উিার জনয 
এেশি িাে। এিা তাাঁয়দরয়ে তাাঁয়দর েয়েির েো, তাাঁয়দর পশরেে েয়ন েশরয়ে শদয়েয়ি, িায়দর 
বহু থলাে োয়িরয়দর পশরয়বয়ি তায়দর সদৃি হয়েয়ি এবিং শনয়জয়দর শিেড়য়ে ভু্য়ল থগয়ি। 
থোয়ির উপর, এিা হয়ি থসই সেল আি-েেি ও সভ্যতার থসতুবন্ধন ততশরয়ত শবোসোরী 
প্রবিায়দর থেহারাে এেশি বযাোদােে েড়।  

 

প্রশ্নঃ জশরপ এবিং সাোরণ জনগন শহলারীর জে হয়ব বয়ল োরনা েয়রশিল। এেনিা আিা 
েরা হয়েশিল থবি শেিু োরয়ণ, িার েয়েয এেিা হয়ি ইসলায়ের শবপয়ক্ষ িায়ম্পর বণিবাদী 
বিবয, শবয়িষ েয়র শনবিােনোলীন প্রোরনা েলাোয়ল। আর তারা এেনিা েয়ন েয়রশিল 
োরণ আপাতদৃশষ্টয়ত এিা আয়েশরোর েূলযয়বায়ের সায়ে সািংঘশষিে। থতা আেরা আয়েশরোন 
শনবিােয়নর িলািল থেয়ে শে বুেয়ত পাশর? 

উত্তরঃ থপ্রশসয়িশন্সোল শনবিােয়ন িায়ম্পর জে বুোর জনয এর হশলশস্টে শরশিিং জানা প্রয়োজন। 
পশিো থদিগুয়লায়ত (শবয়িষ েয়র আয়েশরো এবিং ইউয়রাপ) সাোরণ রাজননশতে শেত্র হয়ি 
জনসাোরয়ণর োয়ে এেশি সবিবযাপী জাতীেতাবাদী েরেপন্থার আশবভ্িাব এবিং এই েরেপন্থা 
িলািল হয়ি অরাজেতা। 

থিানাি িায়ম্পর উয়ত্তজনােে বণিবাদী প্রেৃশত হয়ি বািবতার সশিে শেত্রােন। তার 
শনবিােনোলীন প্রোরণার শভ্শত্ত হয়ি বণিবাদ প্রভ্াশবত সাদা আয়েশরোন থভ্ািারয়দর আেৃষ্ট 
েরা। এিা েরয়ত শগয়ে িায়ম্পর প্রোরণা আয়েশরোন জনগয়নর রাজননশতে অজ্ঞতার পশরপূণি 



  

 

 

সুয়িাগ শনয়েয়ি, থিখায়ন এেশি োত্র আয়বগপূণি বিৃতা োয়ে েয়েয বহু থলায়ের দৃশষ্টভ্শঙ্গ 
পশরবতিয়নর জনয িয়েষ্ট হয়ে োয়ে। এোরয়ণই আেরা থদয়খশি থি থবি শেিু বিৃতাে তার 
স্পষ্টবাদী েোবাতিা থবহাোপনার সীো িাশড়য়ে থগয়ি। থস বুেয়ত থপয়রশিল থি সাোরণ 
আয়েশরোনরা থিয়োয়রি রাজনীশতর েয়েয এেিা েেযপন্থা ভ্াব থদখয়ত থদখয়ত শবরি হয়ে 
শগয়েশিল। তাই থস জানত শেভ্ায়ব তায়দর অনুভূ্শত ও আয়বগ শনয়ে থখলয়ত হয়ব। থস থসই 
সেসযািায়ে সেয়লর সােয়ন উশিয়ে আনয়ত সক্ষে হয়েয়ি িা শিল তায়দর েয়ষ্টর োরণ, িার 
েয়েয সবিায়গ্র রয়েয়ি থদয়ির োশিয়ত ও শবয়দয়ি আয়েশরোন জনসাোরয়ণর শনরাপত্তা সেসযা। 
িাম্প দুইবার সিল হয়েয়ি- প্রেেবার িখন থস জনসাোরয়ণর োয়ে ইসলােভ্ীশত সঞ্চাশরত 
েরয়ত সক্ষে হয়েয়ি, আর শদ্বতীেবার িখন থস তায়দরয়ে থবাোয়ত সক্ষে হয়েয়ি থি, এই 
শবপয়দ থস তায়দর এেোত্র আিা।   

আেরা িশদ ভ্ায়লাভ্ায়ব লক্ষয েশর, সাম্প্রশতে বিরগুয়লায়ত এেিা শবিাল সিংখযে পশিো 
জনসাোরয়ণর োয়ে এেশি িশিিালী বণিবাদী ও জাতীেতাবাদী প্রবণতাে প্রতযাবতিয়নর থিন্ড 
স্পষ্টভ্ায়ব প্রতীেোন হে। এিা দ্রুত গশজয়ে উিা িানপন্থী দাবীদার দলগুয়লার েয়েয দৃিযোন। 
আেরা থদখয়ত পাশি থি, এই বণিবাদী প্রবণতা থবি েেেশি পশিো সরোয়রর শসদ্ধাি গ্রহণ 
ও োিিনীশত প্রণেয়নর এেশি দুঃসাহশসে বািবতাে পশরণত হয়েয়ি। বািয়ব এেনশে বাে-
ঘরনার সরোরগুয়লাও অনুরূপ তবষেযেূলে পশলশস গ্রহণ েরয়ি।  

আয়েশরোর বযাপায়র বলয়ত থগয়ল এিা হয়ি েূলযয়বাে থেয়ে বহু দূয়রর থদি এবিং সবার 
থিয়ষ িা সবিসমু্ময়ক্ষ প্রোশিত হয়ব তা হয়ি েূলযয়বাে। এর োরণ হয়ি ঐশতহাশসেভ্ায়বই 
আয়েশরো লুিতরাজ এবিং হতযার োেযয়ে উন্নশত লাভ্ েয়রয়ি এবিং এর ইশতহাস অপরায়ে 
েলিংশেত িার েয়েয আরাি হয়েয়ি েুসশলে-অেুসশলে সবাই। আর এই শবয়িষত্ব শুেুোত্র 
থদি শহয়সয়ব আয়েশরোর েয়েযই সীোবদ্ধ নে বরিং প্রয়তযে আয়েশরোয়নর েয়েযই এেনিা 
থদখা িাে। এ োরয়ণই আেরা থদশখ থি, অপরায়ের োত্রা অনযানয থদয়ির তুলনাে 
আয়েশরোয়ত িয়েষ্ট থবিী এবিং এয়ত আিিি হওোর শেিু থি এই অপরােগুয়লার থবশিরভ্ায়গর 
েরণই হয়ি বণিবাদী। আর এিা এেন শবষে িা ওবাো থহাোইি হাউস তযাগোয়ল শনয়জই 
থখালাখুশলভ্ায়ব তা স্বীোর েয়র থগয়ি। 



  

 

 

িায়ম্পর অবিযম্ভাবী শবজয়ের িলািল এবিং পশিো থদিগুয়লায়ত তাাঁর েত োনুয়ষর হায়ত 
ক্ষেতা আসার অেি হয়ি থি, প্রশতশদন পশিো সভ্যতার সায়ে সহাবিায়নর সুয়িাগ েয়ে 
আসয়ি। আর এিা শুেু েুসশলেয়দরই প্রভ্াশবত েরয়ব না বরিং সাদা বযাতীত সেল জাশতর 
থক্ষয়ত্রই এেনিা ঘিয়ব (য়িেনিা তারা শনয়জয়দর সম্পয়েি েয়ন েয়র)। আল্লাহ র ইিাে এই 
প্রবণতাশি েুসশলেয়দর পয়ক্ষ িায়ব থিয়হতু এিা েুসশলে উম্মাহ র থেতনায়ে জাগ্রত েরয়ব এবিং 
উম্মাহ য়ে পশিো রুয়সিারয়দর অসভ্যতার বািবতা সম্পয়েি বুেয়ত সাহািয েরয়ব। 
িলশ্রুশতয়ত এই উম্মাহ থজয়গ উিয়ব এবিং িত্রুয়ে পরাশজত েরার জনয শিয়র আসয়ব; আর 
বীরত্বপূণি ও আত্ম-তযায়গর শনদিিনও উম্মাহ র োয়ে শিয়র আসয়ব। িার িয়ল আল্লাহর ইিাে 
এিা তায়ে তাাঁর পূয়বিোর থনতৃত্বদানোরী ও েতৃিত্বেে অবিায়ন শিশরয়ে শনয়ে িায়ব। আগােী 
শদনগুয়লায়ত থোোয়বলা অবিযম্ভাবী; হে উম্মাহ  শনজ ইিাে এই িুয়দ্ধ থনতৃত্ব শদয়ব অেবা 
তায়ে বােয েরা হয়ব আর শুরু থেয়ে থিষ পিিি সবশেিুই আল্লাহ র হায়ত। 

এখায়ন, িারা িাম্পয়ে থপ্রশসয়িে েয়নানীত েয়রয়ি তায়দরয়ে থসই েোশি েয়ন েশরয়ে থদো 
উশেত হয়ব িা তার প্রদিিন েরা সেল ঘৃনা ও শদ্বেুশখতা সয়েও এবিং তার ইসলাে ও 
েুসশলেয়দরয়ে থোোয়বলার হুেশে থদখায়না সয়েও িাইখ আইোন আি-িাওোশহরী তাাঁর 
বাতিাে আয়েশরোনয়দর উয়েিয েয়র বয়লয়িন- 

“রুয়সিারয়দর শেত্রিশি, আেরা থতাোয়দরয়ে বার বার সতেি েয়রশি শেন্তু েয়ন হয়ি থি 
থতােরা োও থি আেরা থতাোয়দরয়ে সবয়েয়ে ভ্োবহ েৃতুয প্রতযক্ষ েরাই। তাই স্বাদ গ্রহণ 
ের িার স্বাদ থতােরা আোয়দর শদয়েি এবিং এই আগ্রাসয়নর েূলয পশরয়িাে ের। সবর ের 
আর অয়পক্ষা ের োরণ িুদ্ধ থতা সয়ব োত্র তার প্রেে োয়প প্রয়বি েয়রয়ি”। 

 

প্রশ্নঃ িায়ম্পর এে উপয়দষ্টা সাক্ষাৎোয়র বয়লয়ি- “আোয়দর এেিা গুরুতর সেসযা আয়ি িা 
থেউ স্বীোর েরয়ত োইয়ি না, োরণ এেন েরািা রাজননশতেভ্ায়ব অসুশবোজনে। সেসযাশি 
হয়ি ইসলাে। আশে েুসশলে শবয়ের েো বলশিনা বরিং ইসলায়ের েো বলশি”। িাম্প 
প্রিাসয়নর অনযানয েতিাবযশিরাও এেন বিবযই প্রদান েয়রয়ি। এই সেল বিবয এবিং 
িায়ম্পর বিবয- “আয়েশরো তাাঁর পশলশসয়ত এেশি নতুন নীশত গ্রহণ েয়রয়ি”, উদাহরণস্বরূপ 



  

 

 

“ইসলায়ের উপর সরসশর আঘাত” থেয়ে আোয়দর শে এিাই োরণা েয়র থনওো উশেত হয়ব। 
এই েরয়ণর বিয়বযর তাৎপিি শে হয়ত পায়র? 

উত্তরঃ এই উপয়দষ্টার বিবয পশিো শবোয়সর সেল রাজনীশতশবদয়দর সায়েই শেয়ল িাে শেন্তু 
তারা এিায়ে েূিননশতে বিয়বযর িদ্ময়বয়ি লুশেয়ে রায়খ। িখন তারা তায়দর এই েুয়খাি 
খুয়ল থিয়ল তখন আেরা পশিোয়দর গুরুত্বপূণি বযশিয়দর সরাসশর আরেন থদখয়ত পাই। 
আেরা সবাই অপরােী জুশনের বুিয়ে থখালাখুশলভ্ায়ব থঘাষণা েরয়ত শুয়নশি “এিা হয়ি 
রুয়সি”। পশিোয়দর থবি েয়েেজন থনতা থিেন থরাোয়না ব্রশি ও রাসেুয়সন এবিং থপাপ 
থেয়ে শুরু েয়র শবশভ্ন্ন সািংবাশদেসহ অনযয়দর ইসলায়ের উপর থেৌশখে আরেণ এেই সূয়ত্র 
গাো। এিা হয়ি বিবয এবিং িত্রুতার উনু্মি থঘাষণা আর আেরা শবোস েশর িা তায়দর 
অিয়র আয়ি তা আরও অশেে। 

আর তায়দর েয়েির বযাপারশি আরও পশরষ্কার। তায়দর স্বপ্রয়ণাশদত হয়ে আোয়দর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওোসাল্লায়ের পশবত্র েশরত্র এবিং আোয়দর পশবত্র শবোয়সর উপর পদ্ধশতগত 
আরেয়ন উৎসাহ প্রদান এর পশরষ্কার প্রোণ বহন েয়র।  

তায়দর অিয়র ঘৃনা থগাপন োো সয়েও আয়েশরোন রাজনীশতশবদয়দর ইশতহাস থেয়ে শেিু 
শিক্ষা েয়ন েশরয়ে থদো উশেত বয়ল েয়ন েরশি, িায়ত না তায়দর সৃ্মশত আবার তায়দর থোাঁো 
থদে। িাম্প আর তার দল ইসলাে ও েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ িত্রুতাে িা শেিুই েরুে না থেন 
এবিং িত বণিবাদীই তারা থহাে না থেন তায়দর পুবিবতিীরা (এে দিে আয়গ) বুি জুশনেয়রর 
থেয়েও থবিী  িত্রুতা ও বণিবাদীরূয়প এয়সশিল। থতা তার পরণশত শে শিল? 

তার শনজস্ব থলায়েরা এবিং শবয়ের থবশির ভ্াগ রাজনীশবদরা তায়ে শে আয়েশরো ও 
আয়েশরোনয়দর জনয এেশি অশভ্িাপ শহয়সয়ব থদয়খশন? এেন শে তা এই পিিি থপৌয়িশিল থি, 
থস হয়ি আয়েশরোর ইশতহায়স সবয়েয়ে বায়জ থপ্রশসয়িে? তাই িাম্প িশদ ইসলায়ের প্রশত 
তাাঁর িত্রুতােূলে পশলশসয়ত অিল োয়ে এবিং েুসলোনয়দর আরেন েরার থক্ষয়ত্র সীো 
িাশড়য়ে িাে তাাঁর ভ্াগযও বুি জুশনেয়রর েতই হয়ব অেবা তাাঁর থেয়েও খারাপ।  
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“আর িারা অনযাে েয়র তারা জানয়ত পারয়ব থেেন উল্টায়না তায়দরয়ে উল্টায়না হয়ব”। (সুরা 
শুোরা-২২৭)  

 

প্রশ্নঃ আয়েশরো শবয়দয়ির োশিয়ত তার ইশতহায়স সবয়েয়ে দীঘিয়েোদী িুয়দ্ধ জশড়য়ে আয়ি, 
এেন এেিা িুদ্ধ িা োত্র েয়েেিত েুজাশহদ িুবয়ের োেযয়ে সূশেত হয়েশিল। শবয়ের থবশির 
ভ্াগ রায়ষ্ট্রর পয়রাক্ষ বা প্রতযক্ষ সেেিন সয়েও আয়েশরো তার উয়ল্লশখত লক্ষয অজিয়ন বযেি 
হয়েয়ি উদাহরণস্বরূপ শজহাদ এবিং েুজাশহদয়দর পরাশজত েরা। আপনার দৃশষ্টয়ত এই বযেিতার 
োরণ শে? আর শে হয়ব িশদ এই িুদ্ধ আরও দীঘি থেোদী হে? 

উত্তরঃ এিা আল্লাহ র অনুগ্রহ এবিং দোর েয়েয এেশি থি শতশন দ্বীন প্রশতষ্ঠার সবয়ে’ সিংশক্ষপ্ত 
পে দাওোহ  এবিং শজহাদয়ে েুসশলেয়দর জনয শনবিােন েরায়ে সহজ েয়র শদয়েয়িন। 
শদ্বতীেত, শতশন তাাঁয়দর পিিয়ে শনখুাঁত েয়র শদয়েয়িন সায়পর োোর (আয়েশরো) প্রশত পুণি 
েয়নাশনয়বি েরা এবিং এয়ে আঘাত েরার োেযয়ে। আর থি িুদ্ধ আয়েশরো তার িেতান 
অনুের এবিং দালালয়দর োেযয়ে থঘাষনা েয়রয়ি, তার ভ্াগয শনেিাশরত হয়ে থগয়ি এবিং 
েুজাশহদীন শবশভ্ন্ন ঘিনাে তাাঁয়দর নীশত পশরষ্কার েয়রয়িন।   

এই নীশতোলা সবয়েয়ে পশরষ্কারভ্ায়ব শববৃত হয়েয়ি িাইখ আইোন হাশিিাহুল্লাহ র এই বিয়বয- 
“সবাই িাশি োে। িশদ আেরা িাশিয়ত োশে তয়ব থতােরাও িাশিয়ত োেয়ব। আর িশদ 
আেরা আরাি হই এবিং শনহত হই তয়ব থতােরাও শনশিতভ্ায়ব আরাি ও শনহত হয়ব। এিাই 
হয়ি সশিে সেীেরণ। তাই বুেয়ত থেষ্টা ের িশদ থতাোয়দর বুোর ক্ষেতা োয়ে”।  

েুজাশহদীন িাইখ উসাো শবন লায়দন রশহোহুল্লাহ র োয়ি থদো প্রশতজ্ঞার বযাপায়র দৃঢ়প্রশতজ্ঞ, 
“আয়েশরো েখয়নাই িাশির স্বন দ থদখয়ত পায়ব না িতশদন পিিি শিশলশিয়নর েুসশলেরা 

িাশিয়ত োেয়ত পায়র এবিং িতশদন না শবেেিী থসনাবাশহনী েুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর ভূ্শে তযাগ না 

েয়র”। আর এই েরয়নর শির সিংেল্প না থোন িত্রু পরাশজত েরয়ত পারয়ব, না ভ্াঙ্গয়ত 
পারয়ব। 



  

 

 

এেো অনুয়লক্ষয নে থি, েুসশলে উম্মাহ হয়ি খুবই উবির এবিং উদার উম্মাহ। আল্লাহ র 
অনুগ্রয়হ এই উম্মাহ র থোন প্রজন্ম-ই সৎ গুণ বযতীত শিল না, থিয়হতু এই উম্মাহ অনুয়প্ররণা 
পাে এে সুপ্রশসদ্ধ অতীয়তর িা অনুেরণীে এবিং শনঃস্বােি আত্মতযায়গ পশরপূণি।  
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“আর আল্লাহ  হয়িন শবোসীয়দর বনু্ধ”। সুরা আয়ল ইেরান-৬৮ 

এই শবষেিা আয়েশরোর এয়েবায়র শবপরীত, আয়েশরোনরা হয়ি এেন জাশত িার থোন 
ইশতহাস থনই, িার ইসলায়ের বযাপায়র ভ্াসা-ভ্াসা জ্ঞান রয়েয়ি এবিং শব্রয়িন ও ফ্রায়ন্সর 
শবপরীয়ত েুসশলেয়দর সায়ে তার পশরেে অশত সাম্প্রশতে।  

তাই আেরা িশদ আয়েশরোর ইসলাে সম্পয়েি অজ্ঞতা ও ঔদ্ধতযপূণি সাম্রাজযবাদীতার শবষেিা 
শবয়বেনা েশর তয়ব এর সােশরে ও অেিননশতে িশি থসই অবিার েত, িখন থিরাউন 
বয়লশিল “আোয়দর থেয়ে িশিিালী আর থে আয়ি?” আর এ থেয়ে আেরা বুেয়ত পাশর থি, 
আয়েশরো েুজাশহদয়দর শবরুয়দ্ধ িুয়দ্ধ জশড়য়ে পয়ড়য়ি।  

িাই থহাে এখন থদখা িায়ি থি, আয়েশরো এতক্ষয়ন েুজাশহদয়দর লড়াই ক্ষেতা সম্পয়েি 
শেিুিা োরণা লাভ্ েয়রয়ি এবিং তাাঁয়দর িশি, তেিিয এবিং সহনিীলতা পরখ েয়রয়ি। এর 
িয়ল তায়দর পূয়বির বহু আত্ম-অহিংোর ম্লান হয়ে থগয়ি এবিং তা বািবতা দ্বারা প্রশতিাশপত 
হয়েয়ি। আয়েশরো েুজাশহদয়দর হায়ত তার অন্ধোর এবিং েষ্টদােে শদনগুয়লা থদখয়ত 
থপয়েয়ি, িারা তায়ে িাশি শদয়েয়ি আিগাশনিান এবিং ইরায়ে তার েূখিতা জনয। আেরা দুো 
েশর আয়েশরো থিন স্বাদ পাে  
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“এই দুশনোে এেশি অপোনের িাশির... আর শনিেই পরোয়লর িাশি হয়ি আরও 
লজ্জাজনে এবিং (য়সশদন) তায়দর থোন সাহািয েরা হয়ব না”। সুরা িুসশসলাত-১৬   

তাই এই থপ্রশসয়িে শে সাোরণ থবােবুশদ্ধর অনুসরণ েরয়ব এবিং েুসশলেয়দর তাাঁয়দর ভূ্শেয়ত 
স্বােীন ও সম্মায়নর সায়ে বসবাস েরয়ত শদয়ব নাশে থসই িাাঁয়দই পা শদয়ব িায়ত পা শদয়েশিল 
জজি বুি শসশনের এবিং পরবতিীয়ত তার থিয়ল। 



  

 

 

 

প্রশ্নঃ আল-োয়েদা তার বাতিাে পশিো িত্রুয়দর থেন তার থেন্দ্রশবিুয়ত রায়খ। থেউ থেউ 
বয়ল থি পশিোয়দর িায়গিি েয়র এখায়ন থসখায়ন েরা িন্ন-িাড়া শেিু অপায়রিয়নর থোন 
প্রভ্াব থনই বরিং িানীে অপরােী িাসেয়দর সবার আয়গ ক্ষেতা থেয়ে অপসারন থবশি 
োিিের হয়ব। তায়দর দৃশষ্টয়ত এেনিা এেিা জনশবিয়বর সায়ে সােঞ্জসয থরয়খ হয়ব (আরব 
শবয়ে), আর এর িয়ল উি অঞ্চয়ল আেরা এেিা ইসলাশেে রাষ্ট্র প্রশতষ্ঠার সুয়িাগ পাব। এই 
বযাপায়র আপনার েতােত শে? 

উত্তরঃ শজহায়দর থনতৃবৃয়ির দৃশষ্টভ্িংশগয়ত, এই বযাপায়র তায়দর েত হয়ি এেশি ইজশতহাদ, িা 
তাাঁরা অজিন েয়রয়িন তায়দর বরেতেে শজহাদী অশভ্জ্ঞতার গভ্ীর এবিং পুঙ্খানুপুঙ্খ 
পিিায়লােনার োেযয়ে। তাাঁয়দর উয়েিয হয়ি এেশি থেৌিল িা উম্মাহয়ে ঐেযবদ্ধ েরার 
োেযয়ে আল্লাহ র িরীোহ র িাোে উম্মাহর সম্মান ও েিিাদা শিশরয়ে আনয়ব, তার অভ্যিরীন 
শবষোদীয়ত সেল েরয়নর বাইয়রর েতৃিত্ব ও হিয়ক্ষপ িাড়া। আর এিা হয়ব এেই সেয়ে 
উম্মাহ র ভূ্শে ও সম্পদয়ে সেল েরয়নর দখলদাশরত্ব ও লুিতরাজ থেয়ে েুি েরার োেযয়ে। 
এিা শজহায়দর থনতৃবৃয়ির উপলশদ্ধ থি, উম্মাহ  থসই শবয়দিী িশির শবরুয়দ্ধ ঐেযবদ্ধ িার 
িত্রুতা এবিং আগ্রাসন সুস্পষ্ট। আর সেয়লর সাহািয ঐেযবদ্ধেরয়ণ এিাই হয়ি তাাঁয়দর 
দৃশষ্টভ্শঙ্গ।   

আর বািবতা ও থেৌিলগত শদে থেয়ে িারা পশিো িত্রুয়দর উপর নজর শদয়িন, শবয়িষত 
আয়েশরো; তারা শবোস েয়রন থি, এেশি সাপ িার োো হয়ি আয়েশরো এবিং থলয়জর বাশে 
অিংি হয়ি েুরতাদ পুতুল সরোরসেূহ। তাই থি থেউ সাপয়ে হতযা েরয়ত োে তায়ে 
অবিযই োোে আঘাত েরয়ত হয়ব, থলজয়ে নে। থিয়হতু তাাঁয়দর দৃশষ্টয়ত আয়েশরোর পতন 
স্বেিংশরেভ্য়ব তার েক্ষপয়ে োো পুতুল িাসেয়গাষ্ঠীয়ে সায়ে শনয়ে এয়েবায়র থভ্য়ঙ্গ পড়য়ব। 
আর এিা শনয়জয়দর ক্ষশত হ্রাস েরা এবিং সেে ও প্রয়েষ্টার সায়ে সােঞ্জসযপূণি। 

আোয়দর আয়েশরোর সায়ে বতিোন অবিা হয়ি েুসশলেয়দর সায়ে েুরাইিয়দর অবিার 
অনুরূপ, ইসলােপুবি থগাত্রীে সোয়জ েুরাইিরা শিল সেয়লর থনতৃয়ত্ব। িখন েুরািয়দর পতন 
হল, সেল থগায়ত্রর েয়েয থি সাোরণ সিংয়িাগ শিল তা আর রইল না এবিং ইসলাে খুব 
দ্রুতগশতয়ত ও অল্পসেয়ে পুয়রা উপদ্বীয়প িশড়য়ে পড়ল। 



  

 

 

অপরপয়ক্ষ িারা েুরতদ সরোরগুয়লার শবরুয়দ্ধ তাাঁয়দর দৃশষ্ট শনবদ্ধ েরয়ি, তাাঁয়দর েয়ত এই 
সরোরগুয়লা তায়দর েুিুশর এবিং প্রতারণাে শবয়দিী িশির থেয়েও অশেে, আর তারা 
আোয়দর থবিী শনেিবতিী ও আোয়দর জনয অশেে ক্ষশতোরে। আল্লাহ  বয়লন-  
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“থহ শবোসীরা, থতাোরা থতাোয়দর শনেিবতিী োয়িরয়দর সায়ে লড়াই ের এবিং তায়দরয়ে 
থতাোয়দর েয়িারতা প্রদিিন ের আর থজয়ন থরখ আল্লাহ  োশেিেয়দর সায়ে আয়িন”। (সুরা 

তাওবা-১২৩) 

তাই তাাঁয়দর দৃশষ্টয়ত এই সেল তস্বরাোরী সরোয়রর পতন আয়েশরো ও তার অক্ষিশিয়ে 
দুবিল েয়র শদয়ব এবিং তায়দর পশরেল্পনায়ে বযাহত েরয়ব। এই দলশি েয়ন েয়র থি, িশদ 
শবয়দিী িত্রুর হাত থেয়ি থিলা হে এবিং িানীে দালালয়দর বযতীত থস িশদ আর থোন হাত 
না পাে তয়ব থসই হাতয়ে বাো থদোই অশেে গুরুত্বপূণি। আেরা েয়ন েশর থি, এিা সয়তযর 
অশেে শনেিবতিী থি এই শবষেিা িারা শজহায়দর েেদায়ন আয়িন তাাঁয়দর ইজশতহায়দর উপর-ই 
থিয়ড় থদই আর তাাঁয়দর জনয এিা বােযতােূলে না েশর। প্রয়তযে গ্রুয়পরই আয়েশরোন স্বায়েি 
আঘাত েরার উপেরণ এবিং সুয়িাগ থনই। তাই থেউ িশদ প্রেয়ে ঘয়রর িত্রুয়ে দেন েরয়ত 
োে িায়ত পয়র থস শবয়দিী িশির সায়ে লড়াই েরয়ত পায়র, তাাঁয়ে তাাঁর পয়েই থিয়ত দাও। 

এই েো বয়ল, আোয়দরয়ে েয়ন রাখয়ত হয়ব থি বতিোন সেয়ে থদিী এবিং শবয়দিী িত্রুর 
োয়ে পােিেযসূেে থোন দাগ থনই বলয়লই েয়ল। শেিু আরব এবিং ইসলােী রায়ষ্ট্র, শনেিবতিী 
িত্রু হয়লা আয়েশরো; থেননা ঐসেল থদয়ির ভূ্শে এবিং আোিসীোে আয়েশরোর উপশিশত 
েজবুত ও িােী এবিং িানীে গাোরয়দর থেয়ে শবয়দিী িত্রুর সায়ে সরাসশর এবিং সবিাশেে 
েুয়খােুশখ হওো সম্ভব। আর এই ইসুযশি িায়েখ আবু হুরােরা আল সান’আনী হাশিজাহুল্লাহও 
আল-োলাশহয়ের (আল্লাহ তাোলা োলাশহে শেশিোর তোবোনোরী প্রয়তযেয়ে পুরসৃ্কত েরুন) 
এেশি পশরয়বিনাে উত্থাপন েয়রশিয়লন। 

আোয়দর িাইখ ও আেীর ি. আইোন আি-িাওোশহরী হাশিজাহুল্লাহ আয়গই এই শবষেিা 
তুয়ল েয়রশিয়লন িখন শতশন বয়লশিয়লন, “আর িশদ আেরা এই সিংঘায়তর এবিং এিার 
উপাদায়নর বািবতা বুেয়ত পাশর, তয়ব পশরশিশতর িদ্ময়বি থবাো আোয়দর জনয সহজ হয়ে 
িায়ব; ‘আোয়দর উশেত িানীে িত্রুয়দর েুয়খােুশখ না হয়ে শুেু শবয়দিী িত্রুয়দর থোোয়বলা 



  

 

 

েরা’ এিা এেশি ভু্ল অবিান। এই অয়িৌশিে দাশব বািবতায়ে দুইবার উয়পক্ষা েয়র। 
প্রেেত িখন এই অয়িৌশিে দাশবশি এ শবষেিায়ে উয়পক্ষা েয়র থি, িানীে িত্রুয়দর োেযে 
বযতীত শবয়দিী িত্রুরা োজ েয়র না; থেননা তায়দর (শবয়দিী িত্রু) সাহািয েরার জনয 
প্রয়তযে রাজোনীয়ত এেজন েয়র ‘োরজাঈ’ এবিং প্রয়তযে সরোয়র আয়ি এেজন েয়র 
‘োশলেী’ আয়ি। আর শদ্বতীেত, ওই অয়িৌশিে দাশবশি এই শবষেশির বযাপায়রও অয়ন্ধর েত 
আেরণ েয়র থি, িারা এই উম্মাহর শবয়দিী িত্রুর সায়ে েুয়খােুশখ, তাাঁয়দর অয়নয়েই আবার 
তাাঁর থদিীে িত্রুয়দর শবরুয়দ্ধও থজয়গ উয়িয়ি। অতএব, োরা ইরাে, আিগাশনিান, 
থসাোশলো, থেেশনো এবিং আলয়জশরোয়ত রুয়সিারয়দর শবরুয়দ্ধ িুদ্ধ েরয়ি...” 

 

প্রশ্ন: আেরা আিগাশনিান থেয়ে ইসলাশেে োগশরব, ইরাে, িাে, আরব উপদ্বীপ এবিং 
থসাোশলোসহ েুসশলে শবয়ের শবশভ্ন্ন অিংয়ি আয়েশরোর থবাো হােলার েলোন অশভ্িান লক্ষয 
েরশি। এগুয়লার েয়েয আিগাশনিায়ন েরা গণহতযা সবয়েয়ে সুস্পষ্ট। ঐ গণহতযাে তারা 
িজন িজন েশহলা, শিশু এবিং বৃদ্ধয়দরয়ে শনশবিোয়র হতযা েয়রয়ি। আেরা েীভ্ায়ব এই 
নৃিিংসতা এবিং ববিরতায়ে বযাখযা েরয়ত পাশর, এসেল থবাো হােলার োেযয়ে আয়েশরোর েী 
অজিন েরয়ত োে?  

উত্তরঃ এিা হয়লা োয়িরয়দর স্বভ্াব- 
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“এেজন শবোসীর বযাপায়র না তারা েূলযােন েয়র থোন বন্ধনয়ে, আর না েূলযােন েয়র 
রয়ির সম্পেি বা েুশিপত্রয়ে”। (সুরা তাওবা- ১০) 

 আর থিেনিা তায়দর পূবিসূরীরা (ইহুদীরা) বয়লশিল- 
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“আোয়দর উপর থোন থদাষ থনই িশদ আেরা অশিশক্ষতয়দর (আরব) সায়ে শবোসঘাতেতা 
েশর অেবা তায়দর েনসম্পদ গ্রহণ েশর”। সুরা আয়ল ইেরান-৭৫  



  

 

 

পশবত্র এই আোতগুয়লায়ত উম্মাহর িত্রুয়দর োনশসেতা বণিনা েরা হয়েয়ি, আয়রা বণিনা েরা 
হয়েয়ি তায়দর োনশসে অবিা এবিং েীভ্ায়ব তারা আোয়দরয়ে হৃদেঙ্গে েয়র তা। আর িারা 
এই আোতগুয়লা অনুোবন েরয়ত সক্ষে হয়েয়ি তারা পশিো থনতায়দর শববৃশতগুয়লা 
িোিেভ্ায়ব বুেয়ত পারয়ব িখন তায়দর থনতারা আোয়দর ক্ষশতগ্রিয়দর সম্পয়েি উপহাস 
েয়র। উদাহরণস্বরূপ, িখন অপুশষ্টর িয়ল েৃতুযবরণ েরা ইরােী শিশুয়দর আতশকত সিংখযা 
সম্পয়েি থেয়িশলন অলব্রাইিয়ে শজজ্ঞাসা েরা হয়েশিল, থস তখন বয়লশিল, “এিা শিল 
শনেিাশরত েূলয পশরয়িাে।” তার এই উত্তর শিল শনষ্পাপ বাচ্চায়দর প্রাণ শনয়ে থখালাখুশল 
উপহাস... এেন বাচ্চায়দর প্রাণ শনয়ে িারা এেন ভ্োনে আেরণ পাওোর েত থোন অপরাে 
েয়রশন।  

তাই, শবশভ্ন্ন েুসশলে থদয়ি থরান বযবহার েয়র শনরপরাে বযশিয়দর নশজরশবহীন িায়গিি েরা 
আয়েশরোর েলোন ববিরতারই অিংি। এিা হয়লা েুসশলেয়দরয়ে তুি-তাশিলয েরার বযাপায়র 
আয়েশরোর থদখায়না প্রশতেূশতি।  

সন্ত্রাসীয়দরয়ে িায়গিি েরা হয়ি এেন দাবীর োেযয়ে আয়েশরো িত বারই এই অপরােগুয়লা 
এশড়য়ে থিয়ত থেষ্টা েরুে না থেন আেরা থদখয়ত পাই থি এসব হােলাগুয়লায়ত এত অশেে 
সিংখযে শনরপরাে জনগণ শনহত হয়েথি থি তা থি োয়রা েল্পনায়েও হার োনায়ব। এগুয়লাই 
েুসশলে এবিং তায়দর েয়েির শবরুয়দ্ধ আয়েশরোর িত্রুতার প্রেিতার প্রোণ বহন েয়র এবিং এ 
সম্পয়েিও পূবিবতিী প্রয়শ্ন আেরা শেিু েো উয়ল্লখ েয়রশিলাে। অতযি জঘনযভ্ায়ব এত শবিাল 
সিংখযে শনরপরােয়ে (িায়দর থবশিরভ্াগই হয়িন নারী এবিং শিশু) হতযা েয়র েখয়না ‘অেুে’ 
‘অেুে’ সিংখযে সন্ত্রাসী োরার অজুহাত শদয়ে সয়িাষজনেভ্ায়ব এর সতযতা প্রোণ েরা িায়ব 
না। এিা আয়েশরোর জনয এেশি লজ্জাজনে শবষে হয়ে শবদযোন োেয়ব, তার িশিহীনতা 
এবিং (তার) সভ্যতার শেেযাবাদীতার এেশি শনয়দিিে। 

আোয়দরয়ে ভু্য়ল থগয়ল েলয়ব না থি, আয়েশরো থরান থপ্রাগ্রাে গ্রহণ েয়রশিল িায়ত িুয়দ্ধ 
আয়েশরোনয়দর জীবন হারায়ত না হে। পরবতিীয়ত আয়েশরোন িাসেয়গাষ্ঠী বুেয়ত থপয়রশিল 
থি, আয়েশরোন তসনযরা িুয়দ্ধ তায়দর সাহস প্রোণ েরয়ত খুবই োপুরুষ। প্রেৃতপয়ক্ষ তায়দর 
তসনযয়দর অবিা ঐ ইহুদীয়দর েত িায়দর বযাপায়র পশবত্র থোরআয়ন বলা হয়েয়ি- 
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“তারা থতাোয়দর শবরুয়দ্ধ এেশত্রত হয়ে লড়াই েরয়ব না, তয়ব দুয়ভ্িদয নগরীয়ত অেবা 
থদোয়লর থপিন থেয়ে বযতীত।” (সুরা হাির-১৪)  

আয়েশরোনরা গভ্ীর সেুয়রর রণতরী থেয়ে অেবা পাইলি শবহীন থরান থেয়ে হােলা েরা 
বযতীত েুজাশহদয়দর শবরুয়দ্ধ িুদ্ধ েরার সাহস েরয়ব না। 

অশেেন্তু, এর োেযয়ে তারা েুসশলেয়দরয়ে ভ্ে থদখায়ত থেষ্টা েয়র এবিং তায়দরয়ে এেশি 
সাোরণ বাতিা থদে থি: “এিা-ই তায়দর ভ্াগয, িারা শজঞ্জীরেুি হয়ত থেষ্টা েরয়ব অেবা 
ওোশিিংিয়নর েোর সুর থেয়ে শভ্ন্নতর থোন সুয়র েো বলয়ব, আর িারা শনয়জয়দরয়ে 
শনরপরাে েয়ন েয়র তায়দর অবিযই “সন্ত্রাসীয়দর” থেয়ে দূয়র োেয়ত হয়ব”।  

 

প্রশ্ন: আয়েশরো এবিং ফ্রায়ন্সর েোে আশস, আয়েশরো ফ্রায়ন্সর জনয েীরূপ গুরুত্বপূণি শিল, 
আর ফ্রান্সও আয়েশরোর জনয। ইসলােী োগশরয়ব সুশনশদিষ্টভ্ায়ব দুই থদয়ির োয়ে েী েরয়ণর 
সহয়িাশগতা হে?  

প্রেেত, আোয়দর এিা ভু্য়ল থগয়ল েলয়ব না থি, শদ্বতীে শবেিুয়দ্ধ জােিান নাৎশস দখলদাশরয়ত্বর 
েবল থেয়ে ফ্রান্সয়ে েুি েরার জনয ফ্রান্স আয়েশরোর োয়ি ঋণী। আর এেনশে আজ পিিি, 
ফ্রায়ন্সর আয়েশরোন শনরাপত্তা প্রয়োজন: িশদও এই ভ্ে নাৎশস জােিাশনর োরয়ণ নে, তয়ব 
ভূ্েেযসাগরীে জলোরার অপর শদয়ে শজহায়দর থজাোর থজয়গ ওিার ভ্য়ের োরয়ণ, এেইভ্ায়ব 
সন্ত্রাসবায়দর োরয়ণ থিিা তার পিাদভ্ায়গ (আশফ্রোে) তার স্বায়েির জনয হুেশে। তয়ব এর 
োয়ন এই না থি আয়েশরো ফ্রান্সয়ে িাড়া শেিু েরয়ত পারয়ব বরিং ফ্রান্স তোেশেত 
সন্ত্রাসবায়দর শবরুয়দ্ধ িুয়দ্ধ আয়েশরোর অপশরহািি শেত্র, এর োরণ হয়লা েুসশলেয়দর সায়ে 
এবিং ইসলায়ের সায়ে ফ্রায়ন্সর পশরেে, আর সায়বে উপশনয়বিগুয়লায়ত তার অশভ্জ্ঞতা। আর 
এিাই গুরুত্বপূণি শবষে (অশভ্জ্ঞতা) িা আয়েশরোর থনই। 

ইসলাশেে োগশরয়ব দাশেয়ত্বর শবভ্াজন সবন্য়ন্ধ, এিা এেজন সাোরণ থলায়ের োয়িও স্পষ্ট 
থি, আয়েশরো তার োশল্টনযািনাল থোম্পাশনগুয়লার োেযয়ে থতল এবিং গযাস সম্পয়দর বৃহৎ 
অিংি শনেন্ত্রণ েয়র োয়ে, িখন ফ্রান্স তার শনয়জর জনয শিক্ষা, সিংসৃ্কশত ও িাসনয়ে থবয়ি 
শনয়েয়ি। এিা সুপশরশেত থি ফ্রায়ন্সর তার শিক্ষা এবিং সিংসৃ্কশত শনয়ে এেশি বদ্ধ োরণা রয়েয়ি, 



  

 

 

আর এ োরয়ণ আেরা থদখয়ত পাই থি তারা িরাসীভ্াষী সাশহশতযেয়দর পুরসৃ্কত েয়রয়ি, আর 
িরাশসভ্াষী থিারায়ের প্রশত ফ্রান্স েতৃিে উৎসাহদান এিার সবয়েয়ে বড় প্রোণ। 

সন্ত্রায়সর শবরুয়দ্ধ তোেশেত িুয়দ্ধ, আয়েশরো এেন উপিুি পুতুল (য়ি থদি আয়েশরোর 
েোেত েলয়ব) খুাঁজয়ি থি আশফ্রেয়ের োেযয়ে শবশভ্ন্ন অঞ্চয়ল তার স্বােিসেূহ থদখায়িানা 
েরয়ব, এেইসায়ে দুইয়দয়ির েয়েয সােশরে সহয়িাশগতা দৃঢ় োেয়ব। আশফ্রোর 
সরোরগুয়লার সায়ে ফ্রায়ন্সর দৃঢ় বন্ধন রয়েয়ি। ফ্রান্স আশফ্রোয়ে তার পিাদভ্াগ (বযােইোিি) 
থভ্য়ব েয়লয়ি, আর শনশদিষ্ট অঞ্চলসেূহ এবিং থসগুয়লার প্রােৃশতে সম্পদসেূহয়ে এিা তার 
জাতীে শনরাপত্তা লয়ক্ষযর অিংি ভ্াবয়ি, থিেন নাইজায়রর ইউয়রশনোে খশনগুয়লায়ে। অনযশদয়ে, 
আশফ্রোে পশিো স্বায়েির জনয হুেশে এরূপ জাগ্রত হওো প্রশতশি িশিয়ে বাাঁো শদয়ত 
আয়েশরো সােশরে শদে শদয়ে িয়েষ্ট িশিিালী। জাগ্রত হওো দলশি সরোরী থহাে অেবা 
শবয়রাহী দল িার েয়েয সবার আয়গ রয়েয়ি েুজাশহদীন। এিা প্রতযাশিত থি দুই থদয়ির েয়েয 
সহয়িাশগতা েলয়ত োেয়ব, িতশদন না আিজিাশতে পদ্ধশতয়ত প্রেন্ড এেশি আঘাত আয়স িা 
োরাবাশহে শবশিন্নতা থেয়ে সমূ্পণি শবিৃঙ্খলায়ত পশরণত হে। আর আেরা তায়দর উপর এেশি 
দুয়িিায়গর জনয অেীর আগ্রয়হ অয়পক্ষা েরশি, থসিা হয়ত পায়র স্বগিীে হুেুয়ে অেবা আোয়দর 
হায়ত।  

তাই েুজাশহদগণয়ে এেন থজািগুয়লায়ে িুেয়রা িুেয়রা েয়র থিলয়ত তাাঁয়দর থিৌে এবিং েুখয 
স্বােিসেূহয়ে িায়গিি েরার োেযয়ে োজ েয়র থিয়ত হয়ব, আর এিা থোন অসম্ভব োজ নে। 
আেরা এখয়না ভু্শলশন েীভ্ায়ব িরাশস থপ্রশসয়িে জযােুয়েস শিরাে বুি জুশনেয়রর শবরুয়দ্ধ 
শবয়রাহ েয়রশিল এবিং  আিজিাশতে থোোশলিয়ন (শবয়িষ উয়েয়িয রাজননশতে দলগুয়লার 
সােশেে বন্ধন) থিাগ শদয়ত অস্বীেৃশত জাশনয়েশিল। থি থোোশলিনশি থফ্রঞ্চ স্বায়েির ভ্য়ে 
সাোেয়ে ক্ষেতােুযত েয়রশিল, িশদ ফ্রান্স থজায়ি অিংিগ্রহণ েরত তাহয়ল থি স্বােিশি শবপয়দ 
পড়ত। তাই অবযাহতভ্ায়ব এেই রেে োপ প্রেৃতপয়ক্ষ এই েরয়নর থজািয়ে িুেয়রা িুেয়রা 
েরয়ত সক্ষে। 

এই পয়েেশিয়ত আয়রেশি শবষে হয়লা ইরাে থেয়ে স্পযাশনি বাশহনীর প্রতযাহার; িখন 
ইরায়ের রাজোনী তখনোর িাসেয়গাষ্ঠী েতৃিে সম্পাশদত অতযাোরী এবিং প্রভু্ত্বেূলে নীশতর 
পাল্টা জবাব শহয়সয়ব আরাি হয়েশিল। 



  

 

 

 

প্রশ্ন: ইসলায়ের শবরুয়দ্ধ িুদ্ধ েরার এবিং দখলদাশরয়ত্বর শতি থরেিি আর বতিোয়ন 
েুসশলেয়দরয়ে েষ্ট থদওোর এে দীঘি ইশতহাস রয়েয়ি ফ্রায়ন্সর। দো েয়র এই রায়ষ্ট্রর 
বািবতার উপর শেিু আয়লােপাত েরুন, থি রাষ্ট্রশি শনয়জয়দরয়ে স্বােীনতা, সেতা এবিং 
ভ্রাতৃয়ত্বর আয়লােবশতিো শহয়সয়ব উপিাপন েয়র।  

উত্তরঃ ইসলায়ের সায়ে ফ্রায়ন্সর িত্রুতা ঐশতহাশসে এবিং এর শিেড় অয়নে গভ্ীয়র, আর 
েুসশলেয়দর সায়ে এিার ইশতহাস অয়নে েলশকত। প্রেে রুয়সয়ি ফ্রান্স শিল রুয়ির 
োণ্ডাবাহী। ফ্রায়ন্সর সেসােশেে ইশতহায়স েুসশলেয়দর সােশগ্রে সৃ্মশত িযায়জশি শদয়ে পশরপূণি, 
থিয়হতু তাাঁয়দরয়ে এই অতযাোরী রায়ষ্ট্রর থোোয়বলা েরয়ত হয়েশিল। আর এিাই পরবতিী 
েুসশলে প্রজন্ময়ে োরাবাশহেভ্ায়ব এই সেল অপরাে এবিং সৃ্মশতসেূয়হর উত্তরাশেোরী 
বাশনয়েয়ি। আোয়দর জাশতর সৃ্মশত আোয়দর ভু্য়ল থিয়ত বাাঁো থদে এবিং থসই প্রজন্ম িতশদন 
পিিি না আয়স িারা প্রয়তযে সীোলঙ্ঘনোরী জাশলেয়দর থেয়ে প্রশতয়িাে গ্রহণ েয়র।  

আরব এবিং েুসশলে ভূ্শেগুয়লার শবশভ্ন্ন অিংয়ি ফ্রায়ন্সর দখলদাশরত্ব শিল সবয়েয়ে শনেৃষ্ট। 
ফ্রায়ন্সর জনয িয়েষ্ট হেশন েুসশলেয়দর ভূ্শেগুয়লা আত্মসাৎ েরা, তাাঁয়দর শবষে-সম্পশত্ত জব্দ 
েরা, তাাঁয়দর সম্পদগুয়লা লুণ্ঠন েরা, তাাঁয়দরয়ে েরুেে ভূ্শেয়ত বাস্তুেুযত েরা এবিং তাাঁয়দর 
িায়ন ইউয়রাশপোনয়দর পুনবিাসন েরা, উপশনয়বি িাপয়ন উৎসাহ থদওোর প্রয়েষ্টাে শনয়জয়দর 
থলােয়দরয়ে সবিাশেে উবির েৃশষ ভূ্শে প্রদান েরা...! 

ফ্রায়ন্সর অপরাে এখায়নই থিষ হেশন। বরিং তারা েুসশলেয়দর প্রেৃত পশরেেিুেুও েুয়ি থিলয়ত 
থেয়েশিল, তাাঁয়দর অতীত থেয়ে তাাঁয়দরয়ে বশঞ্চত েরয়ত থেয়েশিল, তাাঁয়দর ইশতহাস এবিং 
তাাঁয়দর বুশদ্ধবৃশত্তে ঐশতহয, তাাঁয়দর েেি, ভ্াষা এবিং সিংসৃ্কশত পশরবতিন েরয়ত থেয়েশিল... 
েসশজদ এবিং েুরআনী োদরাসাগুয়লা ধ্বিংস েরার োেযয়ে ইসলােী এবিং আরবী শিক্ষার 
শবরুয়দ্ধ ফ্রান্স এেশি িুদ্ধ োশলয়ে থগয়ি। িরাশসরা িরীোহ আদালতয়ে বন্ধ েয়র শদয়েশিল 
এবিং সশরেভ্ায়ব শেিনাশর আয়িালয়নর প্রসায়র উৎসাহ জুশগয়েশিল।  

এে েোে, ফ্রান্স তার দখলদাশরয়ত্বর অেীয়ন সম্প্রদােগুয়লার সাোশজে গিন ধ্বিংস েয়র 
শদয়েশিল। পশরণশতয়ত দাশররতা, থরাগবযাশে এবিং অজ্ঞতার প্রসার ঘয়িশিল, আর আশবভ্িাব 
ঘয়িশিল নবযরীশত ও ভ্রষ্টতার। আর আল্লাহ বযতীত থসখায়ন থোন িশি বা সাহািযোরী শিল 



  

 

 

না। অতএব, থোোে স্বােীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবিং সেতা... থোোে শবিয়বর থলাগান থিিায়ে ফ্রান্স 
সেল শবিয়বর ো বয়ল দাশব েয়রশিল? 

থোোে স্বােীনতা, থিখায়ন আলয়জশরোর েরুভূ্শের বালু তার অপরাে উয়ন্মােন েয়র েয়লয়ি।  

থোোে ভ্রাতৃত্ব... ভ্রাতৃত্ব প্রশতশষ্ঠত হয়েয়ি আলয়জশরোর েরুভূ্শেয়ত ৪শি আনশবে পরীক্ষা, িার 
িলািল শিল শহয়রাশিোয়ত শনশক্ষপ্ত পারোনশবে থবাোর থেয়েও বহুগুন থবিী?!         

সােয থোোে, িখন আলয়জশরোর েরুভূ্শেয়ত রাক্কায়নর অশেবাসীয়দর ফ্রান্স আনশবে পরীক্ষার 
জনয বযবহার েয়রশিল?!  

এেন িেতানীই তারা েুসশলেয়দর সায়ে েয়রশিল... অেে এরপরও োনবাশেোয়রর দাবী বহাল 
োয়ে! শেিা েরুন, ফ্রান্স েী েরত িশদ তারা অসভ্য হয়তা?! 

আজয়ে ফ্রায়ন্সর েুসশলে ভূ্শে তযায়গর ৫ দিে পরও এিা পশরষ্কার থি স্বােীনতা শিল এেিা 
রূপেো োত্র। হযা ফ্রান্স তার থসনাবাশহনী শনয়ে েয়ল থগয়ি শেন্তু তারা থফ্রঞ্চ শেিা-থেতনা ও 
সিংসৃ্কশতর দাসত্বোরী এেিা থেণী থরয়খ থগয়ি, এেিা থেণী িায়দরয়ে ফ্রান্স শনজস্ব সিংসৃ্কশতে 
পশরয়বয়ি লালন-পালন েয়র থগয়ি িায়ত তারা ফ্রায়ন্সর সাম্রাজযবাদী প্রেল্পগুয়লা আগ্রহ এবিং 
ভ্ায়লাবাসা োেযয়ে বহন েয়র েয়ল, এেনশে তায়দর থেয়েও থবিী। সেল েুসশলয়ের অনুোবন 
েরা উশেত এই সেল পুতুল িাসয়ের শবরুয়দ্ধ শজহাদ েরার অেি হয়ি ফ্রায়ন্সর শবরুয়দ্ধ 
শজহায়দরই অিংি। আর এই সেল িাসয়ের হায়ত থেয়ে স্বােীনতার অেি হয়ি ফ্রায়ন্সর হাত 
থেয়ে েুশি। 

    

প্রশ্নঃ পশিো থদিগুয়লায়ত স্বতন্ত্র শজহাদী অপায়রিনগুয়লার থক্ষয়ত্রঃ ইসলাে এবিং েুিয়রর 
িুয়দ্ধর অবিা শে; এবিং িুয়দ্ধর লক্ষয শনেিারয়ন এর গুরুত্ব ও ভূ্শেো শে?  

উত্তরঃ আয়েশরো, তার সােশরে থনতৃত্ব, শনরাপত্তা শবয়িষজ্ঞ এবিং রাজনীশতশবদরা পশরষ্কারভ্ায়ব 
থঘাষনা েয়রয়ি থি সেগ্র শবেই হয়ি “সন্ত্রায়সর” শবরুয়দ্ধ িুদ্ধয়ক্ষত্র এবিং তারা “সন্ত্রাসীয়দর” 
জনয শবয়ের থোন জােগায়েই শনরাপদ শহয়সয়ব িাড়য়ব না।  



  

 

 

আেরাও আয়েশরোর অশত গুরুত্বপূণি লয়ক্ষয আঘাত েরার োেযয়ে আয়েশরোর সায়ে এেই 
আেরণ েশর। আেরা শনশিত েরয়ত োই থি শবয়ের থোোও থিন আয়েশরো শনরাপদ অনুভ্ব 
না েয়র। এিা তখন এেশি তবে অশেোর হয়ে িাে এবিং থি এিার সূেনা েয়রয়ি তায়েই এর 
দােভ্ার শনয়ত হয়ব।  
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“থি থেউ থতাোয়দর শবরুয়দ্ধ সীোলিংঘন েয়র থতােরাও তায়দর শবরুয়দ্ধ সীোলিংঘন ের”। 
(সুরা বাোরা-১৯৪) 

শজহায়দর এই পদ্ধশতশি হয়ি আোয়দর এবিং পশিয়ের সায়ে লড়াইয়ের এেশি োেযে –িার 
উভ্য়েরই শেিু অিংি নতুন এবিং পুরাতন –িত্রুয়ে প্রশতয়রাে েরার এবিং এর িশিয়ে থভ্য়ঙ্গ 
থিলার এশি এেশি উপাে এবিং এই েরয়নর অসেতার িুয়দ্ধর এই পদ্ধশত আোয়দর পূবিসূরীরা 
বহু িতাব্দী আয়গই প্রবতিন েয়র থগয়িন। 

স্বতন্ত্র শজহাদ (য়লান উলি) খুবই োিিের এবিং িত্রুয়ে প্রশতয়রায়ের সক্ষে প্রোশণত হয়েয়ি। 
তায়দর সােশরে িশির উন্মাদনা সায়ে বহু অবিা রয়েয়ি থিখায়ন তারা েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ 
এেশি শেরিােী আগ্রাসী অবিাে রয়েয়ি থিখায়ন থোন ইসলাশেে থদি বা দলই তায়দর 
আগ্রাসন প্রশতয়রায়ে সক্ষে নে। এই থদিগুয়লা হে সােশরেভ্ায়ব শনরাপদ উদাহরণস্বরূপ 
পারোনশবে িশিের অেবা ভূ্-রাননশতেভ্ায়ব আরেন সীোর বাইয়র থিেন আয়েশরো িায়ে 
আয়েশরো েহায়দয়ির বাইয়রর থোন িশির পয়ক্ষ আরেণ েরা অসম্ভব থিয়হতু এশি 
৬০০০শেয়লােিার শবিৃত আিলাশেে েহাসাগর দ্বারা পশরয়বশষ্টত। এিা হয়ি বস্তুগত বাাঁো িা 
থোন থসনাবাশহনীর পয়ক্ষই অশতরে েরা সম্ভব নে। আর আল্লাহর অনুগ্রয়হ স্বতন্ত্র শজহাদী 
অপায়রিয়নর থক্ষয়ত্র তারা সম্ভাবযতার সীোে রয়েয়ি।  

থি শবষেগুয়লা িত্রুয়ে শদ্বোশিত এবিং শবরি েয়র তা হয়ি থসই সেল অপায়রিন িা থবিীর 
ভ্াগ শনরাপত্তা বযবিা িাাঁশে শদয়ে োয়ে। থগায়েিা সিংিার থোন থনিওোেি বা দয়লর েয়ে 
অনুপ্রয়বি েরার শনজস্ব পদ্ধশত রয়েয়ি শেন্তু তারা এেজন বযশির অিয়র অনুপ্রয়বি েরয়ত 
সক্ষে নে!  আশে সাোরণভ্ায়ব েুসশলেয়দর এবিং শবয়িষ েয়র েুজাশহদয়দর এই েরয়নর 
শজহাদ পশরোলনাে উৎসাশহত েশর এবিং তা েরয়ত োনুষয়ে উয়ত্তশজত েশর। েুসশলেয়দর 
জীবন ও সম্পয়দর থক্ষয়ত্র েে বযােবহুল হওো সয়ত্বও তা িত্রুর উপর বযাপে প্রভ্াব 



  

 

 

শবিারোরী এবিং অতযাি অসােঞ্জসযপূণি। আেরা অয়নে ঘিনাে থদয়খশি, শেভ্ায়ব এেজন 
িাহাদাত-সন্ধানী অয়নে সেে এেশি পুয়রা থদিয়ে পযারালাইজ (অোিিের) েয়র থিয়লয়ি।  

এই বযাপায়র খুব েেই সয়িহ আয়ি থি এই েরয়নর শজহাদ োশিরয়দর আরও থবশি রাগাশিত 
েয়র িখন এেজন নওেুসশলে শিশন শেনা তায়দর বণি বা জাতীেতার েেয থেয়ে তা পশরোলনা 
েয়রন... শিশন এে সেে তায়দর সোয়জরই অিংি শিয়লন। অতঃপর আল্লাহ  তায়ে ইসলাে 
এবিং শজহায়দর শদিা দান েয়রন। এিা ইসলায়ের িত্রুয়দর রায়গর োরণ। এিা প্রোণ েয়র থি 
ইসলাে তায়দর জাতীেতাবায়দর সিংেীণিতায়ে অশতরে েয়র থগয়ি এবিং  এেজন েুসশলয়ের 
শবেিতা তার েয়েির প্রশত তার োতৃভূ্শের প্রশত নে। এই শবষেিা তায়দর হজে েরয়ত থবি 
েষ্ট হে িতিা না েষ্ট হে থোন অপায়রিন শনয়ে, তাই এিা আোয়দর গুরুতরভ্ায়ব ভ্াবা 
উশেত। এিা োশিরয়দর অনযতে এেিা দুবিল পয়েে িা তায়দরয়ে রাগাশিত েয়র। এিা 
শবিাল পুরষ্কার অজিয়নর এেিা োেযে  
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“আর আল্লাহ  তায়দর পুরস্কার নষ্ট েয়রন না িারা সৎেেি েয়র”। (সুরা হুদ-১১৫) 

তাই আোয়দর এই পুষ্কার অজিয়ন থেষ্টা েরা উশেত এবিং সৎেেিিীলয়দর তবশিষ্ট োরন েরা 
উশেত। থি সেল সুশবো পশিয়ে বসবাসোরী এেজন েুসশলে থপয়ে োয়েন, বহু আলীে এবিং 
শজহায়দর থনতৃবৃি পশিয়ে িাহাদাতী অপায়রিন োলায়নার জনয তাাঁয়দর উৎসাহ প্রদান 
েয়রয়িন। এেন বযশির অবিা এবিং পুরষ্কার শজহায়দর ভূ্শেয়ত শহজরত েরা বযশির থেয়ে 
থোন অিংয়ি েে নে।  

এেিা শবষে িা সবসেে আোয়দর েয়ন রাখা উশেত, স্বতন্ত্র শজহায়দ এেজন েুজাশহদয়ে 
অবিযই িরীোহ র নীশতোলা অনুসরণ েরা উশেত। তায়ে তার লক্ষয শনেিারয়নও অতযাি সতেি 
হওো উশেত এবিং লক্ষয তবে হওোর বযাপায়র শনিেতা লাভ্ েরা উশেত। 

শজহায়দর উলাোগণ এই শবষেশির গুরুয়ত্বর বযাপায়র অশেে থজার শদয়েয়িন। উদাহরণস্বরূপ 
িাইখ আশতোতুল্লাহ রশহোহুল্লাহ উয়ল্লখ েয়রন, “এই শজহাদ এবিং িত্রুর স্বায়েি আঘাত েরা 
তা িত্রুর ভূ্শেয়ত বা বাইয়র থিখায়নই থহাে না থেন তা অবিযই েয়িারভ্ায়ব িরীোহ র 
শনেেনীশত দ্বারা পশরোশলত হয়ত হয়ব। এিায়ে েুজাশহদয়দর সােশগ্রে থেৌিয়লরও সহােে 



  

 

 

হয়ত হয়ব এবিং লক্ষয শনেিারয়ণ ও অগ্রাশেোয়রর থক্ষয়ত্র িোিহ জ্ঞায়নরও সেিে োেয়ত হয়ব। 
দৃঢ় ইিা এবিং সশতযোয়রর শনেত সহোয়র এর জনয সতেিতা এবিং সশিে বুে োেয়ত হয়ব”। 

এই সেল নীশতোলা অনুসরয়ণর শনিেতা শবোন েরার পর আর িা বলার বাশে োয়ে তা 
হয়ি- 
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“অতঃপর িখন তুশে শসদ্ধাি গ্রহণ ের, আল্লাহর উপর ভ্রসা ের। শনিেই আল্লাহ  তায়দর 
ভ্ায়লাবায়সন িারা আল্লাহ র উপর ভ্রসা েয়র”। (সুরা আয়ল ইেরান- ১৫৯)                  

 

প্রশ্নঃ সাম্প্রশতে োসগুয়লায়ত আেরা আয়েশরো ও ফ্রায়ন্স স্বতন্ত্র শজহায়দর এেিা বৃশদ্ধ থদখয়ত 
পাশি। এই অপায়রিনগুয়লা সম্পয়েি আপনার েতােত শে? 

উত্তরঃ িাইখ আনওোর আল আওলাশে রশহোহুল্লাহ বয়লন, “আেরা েুসশলেয়দর থোন জাশত 
বা বয়ণির প্রশত থোন িত্রুতা থনই। আেরা আয়েশরোর শবরুয়দ্ধ শুেু আয়েশরো হওোর োরয়ণ 
শবয়রাশেতা েশর না। আেরা িেতায়নর শবরুয়দ্ধ িুদ্ধ েশর এবিং আয়েশরো সােশগ্রেভ্ায়ব এেশি 
িেতান জাশতয়ত পশরণত হয়েয়ি”।  

এিা সবিজন শবশদত থি, েুজাশহদরা শবশভ্ন্ন থদি এবিং জাশতর প্রশত িত্রুতা থপাষয়ণর থক্ষয়ত্র 
পােিেয েয়র োয়েন এবিং লক্ষয শনেিারয়ণ তাাঁয়দর আলাদা গুরুত্ব রয়েয়ি। তাই থসই থদি িা 
িেতানী অক্ষিশিয়ে অেবা েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ সীোলিংঘয়ন িারা থনতৃত্ব শদয়ি তায়দরয়ে 
সাশবিে গুরুত্ব থদো হে। আেরা িশদ আয়েশরো এবিং ফ্রায়ন্সর বযাপার থদশখ তয়ব থদখয়ত পাই 
থি তারা আগ্রাসন এবিং শবয়দ্বয়ষর শদে শদয়ে সীো িাশড়য়ে থগয়ি। তারা েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ 
সািংসৃ্কশতে, সােশরে এবিং অেিননতে সীোলিংঘয়ন থনতৃত্ব শদয়ি। আর এই বযাপায়র েুসশলে 
িুবেয়দর থক্ষাভ্ ফ্রান্স এবিং আয়েশরোর োশিয়ত োলায়না অপায়রয়িানগুয়লারই অনুবাদ। 

স্বতন্ত্র শজহাদ সম্পশেিত আয়লােনাে িা আেরা পূয়বি উয়ল্লখ েয়রশি থি, িারা এই েরয়নর 
অপায়রিন পশরোলনা েয়রন তারা থবশির ভ্াগ সেেই শনরাপত্তা বযাবিা িাাঁশে শদয়ে োয়েন, 
তাই থিসব থদি এই েরয়নর লয়ক্ষযর শিোর হে এিা তায়দর জনয এেিা দুঃস্বয়ন দর েত। 



  

 

 

উদাহরণস্বরুপ আয়েশরো, ফ্রান্স এবিং থি সব থদি এই েরয়নর শজহাদী অপায়রিয়নর স্বীোর 
হয়েয়ি তারা এখন পিিি এর শবষয়ের থোোয়বলাে শনশির থোন পদ্ধশত থবর েরয়ত সক্ষে 
হে শন। থগায়েিারা এেজন স্বতন্ত্র েুজাশহয়দর শবরুয়দ্ধ প্রাে সেেই অোিিের, থিয়হতু তার 
থোবাইয়ল থিাগায়িাগ অেবা থসািযাল থনিওোয়েির থোন দরোর থনই। তদিও অোিিের 
থিয়হতু তার থোন অস্ত্র, থস্টায়রজ িাম্প অেবা শবয়ফারয়ের দরোর থনই। তাই োিি 
সম্পাদয়নর আয়গ এিা এেনশে সবয়েয়ে প্রয়িিনাল থগায়েিা সিংিার পয়ক্ষও উি 
অপায়রিয়নর সম্ভাবনা আাঁে েরা থবি েষ্টসােয বযাপার। তাই এিা পশিোয়দর দুশিিার 
োরণয়ে বযাখযা েয়র। শবয়িষ েয়র আয়েশরো এবিং ফ্রান্স থিখায়ন তায়দর সোয়জ এই েরয়নর 
ঘিনার বৃশদ্ধ এবিং শবিৃশত রয়েয়ি। এিা এেন দুঃস্বন দ িা তায়দর েয়নর সুখ থেয়ড় শনয়েয়ি। 

তাই এিা আোয়দর উপর দাশেত্ব থি, এই অস্ত্রশিয়ে আেরা থিন অবয়হলা না েশর।  বরিং এিা 
থিন আয়রা শনেশেত এবিং এর পদ্ধশতর উন্নেয়নর োেযয়ে এিা থিন িত্রুপয়ক্ষর আয়রা থবশি 
ক্ষশত েয়র তার থেষ্টা েরা উশেত। এভ্ায়ব আেরা তায়দরয়ে থি থোন শদে থেয়ে অশনরাপদ 
থবাে েরয়ত বােয েরয়ত পাশর। থসই েূহূয়তি তারা হেয়তা তায়দর থেতনা শিয়র পায়ব এবিং 
তায়দর সীোলিংঘন বন্ধ েরয়ব িা অয়নেশদন িাবত েয়ল আসয়ি।  

 

প্রশ্নঃ এই শনিিাতন থেয়ে থবশড়য়ে আসার উপাে শে িার েেয শদয়ে উম্মাহ  শদনাশতপাত েরয়ি 
এবিং ভ্শবষযয়তর বযাপায়র আপনার পশরেল্পনা শে? 

উত্তরঃ িার সয়বিাত্তে এবিং সেসােশেে ইশতহাস সম্পয়েি বুে আয়ি তায়দর োয়রা োয়ি এিা 
অজানা নে থি এেন থোন জাশত থনই িায়দর অনযয়দর তুলনাে অশেে আরেণ ও ষড়িয়ন্ত্রর 
স্বীোর হয়ত হয়েয়ি, আর তাাঁরা হয়ি েুসশলে উম্মাহ । এেন থোন জাশত িশদ োেত িার োর 
ভ্ায়গর এে ভ্াগও িা ইশতহায়সর আোয়দর উম্মাহ থোোয়বলা েরয়ি তয়ব তারা ক্ষেপ্রাপ্ত হত 
এবিং ইশতহায়সর েযাপ থেয়ে শবলুপ্ত হয়ে থিত। এয়ত থোন সয়িহ থনই থিসব আরেন ও 
ষড়িন্ত্র আোয়দর উম্মাহ থোোয়বলা েয়রয়ি তার িাপ এবিং ধ্বিংসাবয়িষ থরয়খ শগয়েয়ি আর 
তার বণিনা স্পষ্টভ্ায়ব শনয়ে প্রতীেোন হে- “উম্মাহ র আজ থি থিােনীে অবিা তার োরণ 
হয়ি থসই সেল িাসে িারা থজারপূবিে তায়দর ঘায়ড় বয়স আয়ি। এভ্ায়ব সােশগ্রেভ্ায়ব 
জীবয়নর সেল থক্ষয়ত্র আল্লাহ র শনয়দিিনা থেয়ে শবেুযশত ঘয়িয়িঃ িাসন, রাজনীশত, আইন, 



  

 

 

শিক্ষা, অেিবযাবিা, বযাবসা, নীশতয়বাে এবিং শিষ্টাোর। এিাই হয়ি আজয়ে উম্মাহর দুবিল 
অবিা, অসম্মান এবিং েুলযহীনতার অনযতে োরণ থিখায়ন থলাভ্ী িত্রুয়দর জনয উম্মাহ এেশি 
সহজ শিোয়র পশরণত হয়েয়ি। এশি আল্লাহ র বশণিত আোয়তরই অনুরূপ- 
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“থি থেউ আোর স্মরণ থেয়ে শিয়র িায়ব, শনিেই তার জনয রয়েয়ি েষ্ট”। (সুরা থতাহা-১২৪) 

তাই অবিযই এেিা পশরবতিন প্রয়োজন এবিং পয়ের সবিপ্রেে োপশিই হয়ি িা আল্লাহ  এই 
আোয়ত বণিনা েয়রয়িন- 

ي ُِ
َ
غ ى ي  ٍم َحتَّ وم

َ
ر  َما ِبق ِ

ي 
َ
غ َه َل ي 

َّ
ِسِهممُِإنَّ الل نف 

َ
وا َما ِبأ ر   

“আল্লাহ  থোন জাশতর অবিা পশরবতিন েয়রন না িতক্ষন না তারা শনয়জরাই শনয়জয়দর 
অবিার পশরবতিন েয়র”। (সুরা রাদ-১১)  

তাই দ্বীয়ন শিয়র আসুন এবিং ইসলােী জীবন-িাপন শুরু েরুন িার েয়েয প্রাোনয পায়ব 
েুর’আন এবিং সুন্নাহ । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওো সাল্লাে বয়লয়িন, “আশে থতাোয়দর জনয 
দুশি শজশনস থরয়খ িাশি, িতশদন থতােরা এই দুশি শজশনস আাঁেয়ড় েয়র োেয়ব ততশদন 
থতােরা পেভ্রষ্ট হয়ব নাঃ আল্লাহ র শেতাব এবিং আোর সুন্নাহ ”। তাই এই িুয়গ উম্মাহ র 
থেৌশলে োজ হয়ব শবশুদ্ধ এই দুশি উৎয়সর অেীয়ন শিয়র আসা। থোন সয়িহ থনই থি এই 
শিয়র আসািা দ্রুত এবিং সহজ হয়ব না বরিং এর জনয এেিা েূলয পশরয়িাে েরয়ত হয়ব। আর 
েূলযশি োো, েৃতয়দহ, োন্না এবিং রয়ির থেয়ে থোন অিংয়ি েে হয়ব না। আল্লাহ  বয়লন-  
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“তারা শে এ েো বয়লই পার থপয়ে িায়ব থি, ‘আেরা ঈোন এয়নশি’ অেে তায়দরয়ে পরীক্ষা 
েরা হয়ব না। আেরা তয়দরয়ে পরীক্ষা েয়রশি িারা তায়দর পূয়বি এয়সশিল আর আল্লাহ  থজয়ন 
শনয়বন োরা সতযবাদী এবিং োরা শেেুযে”। (সুরা আনোবুত-১-২) 

তাই উম্মাহ িশদ ইসলােয়ে তার পুয়বির অবিা এবিং থগৌরয়ব শিশরয়ে শনয়ত োে এবিং এর 
সম্মান ও েিিাদা শিয়র থপয়ত োে তয়ব তায়ে অবিযই সৎোয়জর আয়দি এবিং অসৎ োয়জর 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya3.html


  

 

 

শনয়ষয়ের দাশেত্ব পালন েরয়ত হয়ব। তায়ে আল্লাহর সায়ে সতযবাদী হয়ত হয়ব এবিং তার 
শদয়ে শিয়র িাওোর অসুশবোে তেিিোরন েরয়ত হয়ব এবিং শজহায়দর ভু্য়ল িাওো দাশেত্ব তার 
সিানয়দর েয়েয শিশরয়ে আনয়ত হয়ব। 

ইশতেয়েযই এই পুণজিাগরয়নর শেিু শনদিিন শদগয়ি থদখা শদয়ত শুরু েয়রয়ি, আর সেল 
প্রিিংসা শুেুোত্র আল্লাহর। উম্মাহ তাাঁর শজহায়দ উয়ল্লখয়িাগয অগ্রগশত অজিন েয়রয়ি িা সারা 
শবয়ের শবশভ্ন্ন প্রায়ি থপৌয়ি থগয়ি এবিং বড় বা থিাি থহাে, োয়ি বা দূয়রর এেন থোন থদি 
থনই থিখায়ন শজহাদ প্রয়বি েয়রশন, হে সম্মানজনেভ্ায়ব অেবা অপদিতার োেযয়ে; সম্মান 
থিখায়ন আল্লাহ  ইসলােয়ে ও এর জনগণয়ে িশিিালী েয়রয়িন, আর অপদিতার োেযয়ে 
থিখায়ন েুিয়রর অবনশত ঘশিয়েয়িন।  

তাই এি আোয়দর অনুোন েরয়ত থদে থি, এই থভ্ারই শবজে শিশনয়ে শনয়ে আসয়ব এবিং পূবি 
ও পশিয়ের দূরতে শবিু থেয়েও িার শনদিিন থোয়খ পড়য়ি। সয়তযর পতাো উত্তর হয়ত 
দশক্ষয়ন পতপত েয়র উড়য়ত শুরু েয়রয়ি এবিং ইসলায়ের থসনানােয়েরা আল-আেসার জনয 
িুয়ড় োরা পােয়রর স্তুপ থেয়ে শজহায়দর পতাো উাঁেু েয়র তুয়ল েরয়িন। েুসশলেয়দর পুয়বি বহু 
িত্রুর োয়ি এিা পশরষ্কার থি ভ্শবষযত এই দ্বীয়নর এবিং এই উম্মাহ র হায়তই। তাই েুজাশহদীন 
এবিং তায়দর সেেিনোরী েুসশলে ভ্াইয়দরয়ে অবিযই আয়রা তেিিিীল হয়ত হয়ব এবিং দুবিলতা 
ও বযােিতার বযাপায়র সতেি োেয়ত হয়ব। আয়রা থবশি আত্মতযাগ এবিং শনঃস্বােিপরতা এখন 
সেয়ের দাবী। থিেনিা ইবনুল োশেযে বয়লয়িন, “থবাোয়দর েয়েয থসই বযশিই সবয়েয়ে থবাো 
থি তার পে হাশরয়ে থিয়লয়ি িখন থস প্রাে তাাঁর লয়ক্ষয থপৌয়ি শগয়েয়ি”।  
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“আর দুবিল হয়ো না এবিং েষ্ট থপয়ো না, থতােরাই শবজয়ে অগ্রগােী হয়ব িশদ থতােরা 
সশতযোয়রর শবোসী হয়ে োে”।  (সুরা আয়ল ইেরান-১৩৯) 

 

স্বতন্ত্র েুজাশহয়দর প্রশত বাতিা 

এিা থোনরয়েই বাশড়য়ে বলা হয়ব না িশদ আেরা বশল থি, এেজন স্বতন্ত্র েুজাশহদ শনয়জই 
এেজন উম্মাহ । আেরা থদয়খশি আল্লাহ র অনুগ্রয়হ এই েুজাশহদগণ থসই সািলয অজিন েয়রয়ি 



  

 

 

িা এেজন থসনা বা পুয়রা থসনাবাশহনী অজিন েরয়ত বযােি হয়েয়ি। েতগুয়লা স্বতন্ত্র শজহাদী 
অপায়রিনই পশিোয়দর নীশত পশরবতিয়ন প্রভ্াব থিয়লয়ি, িার িয়ল রাজননশতে দল এেনশে 
শবয়ের সবয়েয়ে িশিিালী ও প্রভ্াবিালী থদিগুয়লার সরোয়রর পিিি পতন হয়েয়ি! 
এোরয়ণই িাহাদাত সন্ধানী এবিং েশিোবাশহনী অনযানয থিাদ্ধায়দর শবপরীয়ত িত্রুয়দর অিয়র 
ভ্ীশত সঞ্চাশরত েরয়ত সিল হয়েয়ি। তাই স্বতি শজহাদী অপায়রিয়নর বািবেেিী িলস্বরূপ 
আেরা উম্মাহ র সিানয়দরয়ে শজহায়দর এই নতুন পদ্ধশতয়ে গ্রহয়ণর এবিং িি েয়র েয়র 
রাখার আহবান জানাই। এর োেযয়ে বােিা, শেোনোর, থেৌসুল, আয়লয়পা, আল-েুদস, গািা, 
থবনগািী, দারনা এবিং েুসশলে শবয়ের অনযানয প্রায়ি গণহতযার স্বীোর হওো েুসশলে উম্মাহ র 
প্রশতয়িাে গ্রহণ েরয়ত পাশর।        

 

েেদায়ন লড়াইরত েুজাশহদীনয়দর প্রশত বাতিা 

আশে আোর েুজাশহদীন ভ্াইয়দরয়ে আেীরুল েু’শেশনন উের ইবনুল খাত্তাব (রাশদ্বোল্লাহু 
আনহু) এর স্বীে থসনাবাশহনীর আেীর সা’দ শবন আশব ওোক্কাস (রাশদ্বোল্লাহু আনহু) থে িা 
বয়লশিয়লন তা েয়ন েশরয়ে শদয়ত োই, বশণিত হয়েয়ি- 

“আশে থতাোয়ে এবিং থতাোর সায়ে থসনাবাশহনীয়ত িারা রয়েয়ি তাাঁয়দরয়ে শনয়দিি শদশি থি 
সবিাবিাে আল্লাহয়ে ভ্ে ের, োরণ আল্লাহয়ে ভ্ে হয়ি িত্রুর শবরুয়দ্ধ সয়বিাত্তে প্রস্তুশত এবিং 
িুয়দ্ধর সবয়েয়ে িশিিালী থেৌিল। আশে থতাোয়দরয়ে শনয়দিি শদশি থতাোয়দর িত্রু সম্পয়েি 
সতেিতার থেয়ে থতাোয়দর পাপ সম্পয়েি থবিী সতেিতার, োরণ োনুয়ষর পাপ তার িত্রু 
অয়পক্ষাও থবিী শবপদজ্জনে। েুসশলেরা শুেুোত্র তাাঁয়দর িত্রুয়দর আল্লাহর অবােযতার োরয়ণই 
জে থপয়ে োয়ে অনযোে আেরা তায়দর শবরুয়দ্ধ জেী হয়ত পারতাে না োরণ আোয়দর সিংখযা 
এবিং সরঞ্জাোশদ তায়দর সেতুলয নে। তাই আেরা িশদ পাপেয়েি তায়দর সোন হয়ে িাই তয়ব 
িশিয়ত তারা আোয়দর উপর জেী হয়ব। আর আেরা িশদ তায়দর তনশতে অগ্রগােীতা দ্বারা 
পরাশজত েরয়ত না পাশর তয়ব িশি শদয়ে আেরা তায়দরয়ে পরাশজত েরয়ত পারব না। থজয়ন 
থরখ থতাোয়দর এই অশভ্িায়ন থতাোয়দর সায়ে আল্লাহ র প্রহরীরা রয়েয়িন, তাাঁরা জায়নন 
থতােরা শে েরি, তাই তাাঁয়দরয়ে লজ্জা ের। অবােযতার থোন োজ েয়রা না, োরণ থতােরা 
আল্লাহ র রািাে রয়েি। এেন থভ্য়বা না থিেন-“আোয়দর িত্রুরা আোয়দর থেয়ে শনেৃষ্ট, তাই 



  

 

 

এিা (িাশি) আোয়দর উপর আয়রাশপত হয়ব না”, োরণ তায়দর থেয়ে শনেৃষ্ট োনুষই থসই 
সেল োনূষয়দর উপর (িাশি শহয়সয়ব) আয়রাশপত হে। আল্লাহ র োয়ি শনয়জর শবরুয়দ্ধ আেে 
প্রােিনা ের থিভ্ায়ব থতােরা তার োয়ি িত্রুর শবরুয়দ্ধ শবজে োেনা ের”।  

তাই তাাঁয়দর প্রশত আোর বাতিা এই থি- “থতাোয়দর িত্রুয়দরয়ে ভ্ে েয়রা না, থতাোয়দর পাপ 
বযতীত আর শেিুয়েই ভ্ে েয়রা না। শনয়জরয়দর েয়েয কু্ষর কু্ষর এেয়ে, দলাদশল এবিং শবশভ্ন্ন 
গ্রয়প ভ্াগ হয়ো না, িশদ থতােরা এেন েয়রা তয়ব আল্লাহ  থতাোয়দর িশি থেয়ে বশঞ্চত 
েরয়বন এবিং থতাোয়দর িত্রুয়দর অির থেয়ে থতাোয়দর ভ্ে তুয়ল শনয়বন। আেরা শে 
আল্লাহ র শেতায়ব থদখয়ত পাই না থি- 
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“শনিেই থতাোয়দর এই উম্মাহ  হয়ি এে উম্মাহ ”। (সুরা েুশেনুন-৫২) 

তাই থেন আোয়দর দল এেশি এেে দল হয়ত পারয়ব না। আল্লাহ  সুবহানাহু ওো তা’োলা 
শে তাাঁর শেতায়ব বয়লনশন থি-  
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“শনিেই আল্লাহ  তাাঁয়দর ভ্ায়লাবায়সন িারা তাাঁর পয়ে সাশরবদ্ধ হয়ে লড়াই েয়র, থিন তাাঁরা 
সীসাঢালা প্রােীর”। (সুরা সি-৪) 

তাই থেন আেরা তায়দর শবরুয়দ্ধ লড়াই েরব শবশভ্ন্ন পতাোর শনয়ে, শিন্ন-শবশিন্ন সাশরয়ত 
এবিং ভ্গ্ন হৃদয়ে?  

এই পয়েয়ে আেরা তাাঁয়দরয়ে িাইখ উসাো রশহোহুল্লাহর থসই েোশি েয়ন েশরয়ে শদয়ত োই, 
“এিা সতয থি পারষ্পশরে বাদানুবাদ, অসম্মশত পরাজয়ে ও িশি ক্ষয়ের অনযতে বড় োরণ 
িার োরয়ণ উম্মাহ থভ্াগাশির শিোর হয়ি, আর িি েয়র আল্লাহ র রশিয়ে আাঁেয়ড় েরাই 
হয়ি শবজে ও সািয়লযর োশবোশি এবিং েতৃিত্ব ও থনতৃয়ত্বর দরজা। আল্লাহ  আোয়দরয়ে 
ঐেযবদ্ধভ্ায়ব োেয়ত আয়দি েয়রয়িন- 

وا  
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
 ت

َ
ِه َجِميًعا َوَل

َّ
ِصُموا ِبَحْبِل الل

َ
 َواْعت



  

 

 

“এবিং এেয়ত্র আল্লাহ র রশিয়ে আাঁেয়ড় ের এবিং পরষ্পর শবশিন্ন হয়ো না”। (সুরা আয়ল 
ইেরান-১০৩) 

এবিং শতশন আোয়দরয়ে অননেয ও শবতেি সম্পয়েি সতেি েয়রয়িন-  
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“এবিং এয়ে অয়নযর সায়ে শবতয়েি শলপ্ত হয়ো না, পায়ি না থতােরা সাহস হাশরয়ে থিয়লা এবিং 
থতাোয়দর িশি েয়ল না িাে এবিং সবর ের। শনিেই আল্লাহ  সবরোরীয়দর সায়ে আয়িন।” 
(সুরা আনিাল-৪৬) 

তাই আোর বনু্ধরা, আসুন এই দ্বীন সম্পয়েি আল্লাহয়ে ভ্ে েশর। আসুন আল্লাহ য়ে ভ্ে েশর 
এই শনিিাশতত এবিং পরােীন উম্মাহ র বযাপায়র। আর আসুন শনয়জরা সতেি হই তায়দর শবরুয়দ্ধ 
িখন তারা আল্লাহ র অবােযতা েয়র।  
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“আর তায়দরয়ে হুশিোর ের িারা আল্লাহ র রাসূয়লর অবােযতা েয়র পায়ি না থোন শিতনা 
অেবা িাশি তায়দর উপর আপশতত হে”। (সুরা নুর-৬৩) 

োরণ আল্লাহ র সুন্নাহয়ত োরও জনয থোন পক্ষপাশতত্ব থনই।     

 

েুির প্রোন আয়েশরোর প্রশত বাতিা 

আয়েশরোর জানা উশেত থি েুসশলে উম্মাহ িার শবরুয়দ্ধ থস প্রশতশদন েরায়ির িে এয়ে 
েয়লয়ি তা সবিয়েষ্ঠ উম্মত শহয়সয়বই শিল, আয়ি, োেয়ব; োনুয়ষর জনয িায়দর উদ্ভব ঘিায়না 
হয়েয়ি।  

এই উম্মাহ হয়ি তাাঁরাই িায়দরয়ে বাশে সেল উম্ময়তর জনয থিষ শবোয়রর শদন সাক্ষী শহয়সয়ব 
দাাঁড় েরায়না হয়ব। 

আল্লাহর দো ও অনুগ্রয়হ, এরা হয়ি শবজেী, শনরাপরাে উম্মাহ। এরা দুবিল হে এবিং অসুি 
হয়ে পয়ড় শেন্তু েখয়নাই োরা িাে না। 



  

 

 

অনযানয জাশতর উপর েত সুির প্রভ্াবই না এই উম্মাহ থরয়খয়ি এবিং এই উম্মাহর উপর 
অনযানয জাশতর প্রভ্াব েতই না শনেৃষ্ট! 

তাতারা জে থপয়েশিল। তারা হাশরয়ে থগয়ি, এই উম্মাহ জীশবত রয়ে থগয়ি।  

সাম্রাজযবাদীরা এর উপর েতৃিত্ব েরয়ত থেয়েয়ি, সাম্রাজযবাদ শবলুপ্ত হয়ে থগয়ি, এই উম্মাহ 
জীশবত রয়েয়ি। 

আজয়ে আয়েশরো দাঙ্গা-হাঙ্গাোর োেযয়ে িত্রুতা এবিং িত্রুয়দর অক্ষিশি ততশরর োেযয়ে এই 
উম্মাহয়ে পরাশজত েরয়ত োইয়ি। আয়েশরোও শবলুপ্ত হয়ে িায়ব এবিং এই উম্মাহ থবাঁয়ে 
রইয়ব, সবার উপর দাাঁশড়য়ে, েতৃিত্বপূণি এবিং উচ্চ েিিাদাসম্পন্ন হয়ে। এরা েখনই তাাঁর 
িত্রুয়দর শবয়রাশেতা এবিং িত্রুতা দ্বারা ক্ষশতগ্রি হয়ব না।   

  

আয়েশরোর ইসলাশেে েশেউশনশির প্রশত বাতিা 

আেরা তায়দরয়ে তা-ই বলশি িা েুজাশহদ িাইখ আনওোর আল-আওলাশে রশহোহুল্লাহ তাাঁর 
“আয়েশরোন জনগয়ণর প্রশত বাতিাে” বয়লশিয়লন- 

“আয়েশরোর েুসশলেয়দর প্রশত আোর এিাই বলার আয়ি থি, শেভ্ায়ব থতাোর শবয়বে 
থতাোয়ে এেন জাশতর সায়ে িাশিপূণিভ্ায়ব সহাবিান েরয়ত থদে িারা থতাোর শনজ ভ্াই-
থবানয়দর উপর অতযাোর এবিং অপরায়ের দােী। শেভ্ায়ব এ তুশে এেন সরোয়রর প্রশত শবেি 
িা ইসলাে এবিং েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ িুয়দ্ধর থনতৃত্ব শদয়ি! আয়েশরোর েুসশলে সোজ আজ 
ইসলায়ের থেৌশলে নীশতোলার োরাবাশহে ক্ষেপ্রাশপ্তর সাক্ষী হয়ি, আজয়ে বহু আয়লে এবিং 
ইসলাশেে প্রশতষ্ঠানসেূহ থখালাখুশলভ্ায়ব েুসশলেয়দর ইউএস আশেিয়ত থিাগ শদয়ে েুসশলেয়দর 
হতযা েরার অনুেশত শদয়ি, েুসশলেয়দর শবরুয়দ্ধ থগায়েিাশগশরর জনয এিশবআই’থত থিাগ 
শদয়ি এবিং থতাোর এবিং থতাোর শজহায়দর দাশেয়ত্ব বাাঁো হয়ে দাড়ায়ি। েীয়র শেন্তু 
শনশিতরূয়পই আজয়ে থতাোয়দর অবিা গ্রানািার পতয়নর পর লড়াইরত েুসশলেয়দর েয়তা 
হয়ে িায়ি। পশিয়ের েুসশলেরা েয়নায়িাগ শদয়ে লক্ষয েরুন এবিং ইশতহাস থেয়ে শিক্ষা শনন। 
শদগয়ি অশুভ্ থেঘ জো হয়ি। গতোল আয়েশরো শিল দাসত্ব, তবষেয, অনবে েৃতুযদন্ড এবিং 



  

 

 

েু-িযাক্স িযান এর থদি আর আগােীোল এশি েেিীে তবষেয ও বিী-শিশবয়রর থদয়ি পশরণত 
হয়ত িায়ি।  

থসই সরোর িারা আজয়ে আপনার ভ্াই-থবানয়দর হতযা েরয়ি তায়দর আপনার অশেোর 
রক্ষার প্রশতশ্রুশতয়ত প্রতাশরত হয়ব না। আজয়ে েুসশলে এবিং পশিোয়দর েয়েয িুদ্ধ বৃশদ্ধ 
পায়ি, আপশন অগশণত সান্ত্বনার বানী থোন সাোশজে গ্রুপ বা থোন এেশি রাজননশতে দল 
থেয়ে থপয়ে োেয়বন অেবা আপনার দোলু প্রশতয়বিী বা ভ্াল এেজন সহেেিী থেয়ে েতে 
িব্দোলার সেেিন থপয়ে োেয়বন। শেন্তু পশরয়িয়ষ পশিো থদিগুয়লা তার েুসশলে নাগশরেয়দর 
শবরুয়দ্ধই দাড়ায়ব।       

 

িুদ্ধরত ফ্রায়ন্সর প্রশত সতেি বাতিা 

ফ্রান্স! তুশে শে জান থি ঋন পশরয়িায়ের সেে এশগয়ে আসয়ি? তাই থভ্য়বা না থি তুশে িাশি 
থেয়ে পালায়ত পারয়ব। আর প্রস্তুশত নাও থস েূলয পশরয়িায়ের িা তুশে েুসশলয়দর োয়ি ঋনী, 
অেি এবিং রিেূয়লয। 

ফ্রান্স এই প্রয়শ্নর উত্তর দাও! 

তুশে িশদ েুসশলেয়দর স্বােীনভ্ায়ব বাাঁেয়ত শদয়ত, তাাঁয়দর দ্বীন পালন েরয়ত শদয়ত, তাাঁয়দর 
ভ্াষাে েো বলয়ত শদয়ত, তাাঁয়দর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওো সাল্লায়ের সুন্নাহ পালন েরয়ত 
শদয়ত, তাাঁয়দরয়ে েসশজয়দ জয়ড়া হয়ত শদয়ত, তাাঁয়দর তবষশেে থক্ষয়ত্র তাাঁয়দর প্রভু্র িরীোহ 
পালন েরয়ত শদয়ত তয়ব থতাোর হারায়নার শে শিল? 

তয়ব থতাোর হারায়না শে শিল িশদ িশদ তুশে েুসশলে শবয়ের সম্পদয়ে েুসশলেয়দর জনয থিয়ড় 
শদয়ত, থসগুয়লা লুি না েরয়ত, তাাঁয়দরয়ে থসই অবিােই থিয়ড় শদয়ত এবিং েলুশষত না 
েরয়ত? 

তুশে ষড়িন্ত্র েয়রি, েরাি েয়রি এবিং জঘনযতে অপরাে েয়রি শুেুোত্র এই োরয়ণ িায়ত 
আলয়জশরো ফ্রায়ন্সর েয়লাশন (দাস) হয়ে োয়ে। আজয়ে ২০০ বিয়রর দখলদাশরয়ত্বর পর তুশে 
শনয়জই এই ভ্য়ে োপি থি িান্স না আবার ইসলাশেে রাষ্ট্র হয়ে িাে। োশল তযাগ ের এবিং 
তায়ে তার উপরই থিয়ড় দাও! আশফ্রোয়ে তার উপরই থিয়ড় দাও! আোয়দর শবষোশদর েয়েয 



  

 

 

নাে গলায়না বন্ধ ের! আর আেরা ততক্ষন পিিি শজহাদ বন্ধ েরব না িতক্ষন না েুসশলেয়দর 
শবরুয়দ্ধ থতাোয়দর আগ্রাসন বন্ধ না হয়ি।  

তুশে িশদ থতাোর এেগুাঁয়েশেয়তই অিল োে, তয়ব থজয়ন রাখ ইসলায়ের এেন সিান রয়েয়ি 
িারা শনপীড়য়নর েুয়খ ঘুোে না, আর তারা দুশনোর স্বল্প েূলয বা জীবন শনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে িাে 
না। 
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“সম্মান, ক্ষেতা আর থগৌরব আল্লাহ, তাাঁর রাসূয়লর (সাল্লাল্লাহু আলাইশহ ওো সাল্লাে) এবিং 
শবোসীয়দর শেন্তু প্রতারেরা তা জায়ন না”। (সুরা েুনাশিেুন-৮) 


